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ΡΕΒΒΒΑΟΘΕ 

ΙΝ 16- ϑαϊηρ ὉΠ15 ὉΪΔΥ δου τηοτα ὕμϑηῃ ὑνθῃῦῦ 

γραβ 1 ψϑίοοθθ μ8 ορρουύαμιγ οἵ ἀϊβοσῃίηρ 

γΊΘν 5 ΙΟΩ Τ᾿ Πᾶν Ἰοηρ' οΘαϑθα ἴο Πο]α, 8δηα ταηρ 

[ΟΥγαΓα ΒΟΙῚΘ. ΠΟῪ [ηὐοιρτγθύθυ!οηϑ οἵ ρδϑϑᾶρθθ δηά 

ΒΟ ΟΘΘΙΟΩΒ. οἵ διηθηαδίϊοῃ. 1ῃ 8. ῬΙΔΥ ψὨΙΟΝ 1 ἢᾶνθ 

ΘΟὨΒΟΘΗΟΥ βυααϊθά ἀυγίηρ ὑπμ6 Ἰοπρ ἰηύουναὶ ὙΏΙΟΝ 

1885 βϑραϊαίθβα 8 ὕνψο βαϊθοηϑ. 1 ΠΟῪ 8616 

88 “αοοίας νΥἱ του Ἰπαστηθηΐ, 1 ὨΟΡΘ, 11 νι 

βοιηθυγῃαῦ 1685 δηὐῃυβίδϑιῃ ὕμϑῃ [1 [6]ῦ ὑνγθηῦν ὙΘΔΙΒ 

δΡῸ. Απμᾶ ΨΏρΥΘαΒ ὕμβθη 1 αἷὰ ποῦ δῖτὴ δὖ, οἱ 

σου ]ν αἸα ποῦ δορΐθνθ, 8ὴ δαἀθασδῦθ ΘΟΥΩΤ ΘΗὐΑΥΥ 

ΟΠ ᾧῃ86 ὙΠΟ]6 Ρ]ΔΥ͂, οοηὐθηῦηρ τη 5617 ταύῆου τ] ἢ 

{Π6 ἀθίθῃοθ οὗ οριῃῖοηβ (βοὴ οἵ ὑμθυῃ ΥΘΥῪ οὐ 6) 

ὕμ6π φῬὰῦ ἔουνασα ἴῸὺ ὑμ ἢγϑὺ {{π|6, ΠΟ [1 ΠᾶΥ6 

ὑγϊοά ὕο Ἰθᾶνθ πὸ απο ῦν οἵ ὑμουρῃῦ ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ 

ὉΠΟΧΡΙ απο. Οἱ ΤΩ οὐὰι οοπή͵θοῦσσοβ 1 δᾶνθ 

ματα 8016 5116 017, οὔμθῖ85 σι σψοταθ οὗ 

ἔουτηδὶ τοὐτδούαθιοη : ὅο οὔποθ 1 501} δάθουθ, δῃηᾶ 



νἱ ῬΒΕΒΑΟΘΕ 

ἴπθϑθ 1 ἢᾶνθ τηϑιηὐαιηθα ψιῦ {αγῦθο ̓  ρα θηΐϑ. 

Τὴ 0Π688 δῃὰ ἴῃ 5100} δυσῦΠ61 ΒαρΟΘΘΌΟη8 85. 1 ΠΑΥ͂Θ 

Ῥαὺ ἰουνγαρα, 1 Μ11 6 ἰουαπμα ὑπᾶῦὺ ΠοΘ ὕΠ8. 118 

ΤΟϑαηρ 15 ΘΘΠΘΙΆΠΥ δοκηον]θασθα ὕο θ6 ἀμβουμαᾶ 1 

Ὦδγθ ΔαΠοτΘα Τ ΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ὑμϑη Ῥγυθυίουβ βαϊθουβ ἴο 

ἴμ6 τὴϑ8 (406, 447, 451, 606, 986, 1002, 1020, 
1060, 1091, 1161, 1224); δπᾷ ὑμαῦ σοῖ 1 μᾶγθ 

Βιθρθοίθα ὑμ6 ἰοχῦ ἴῃ Ῥίϑοθθ οἰὔμο ποῦ ὈθίοσΘ 

ἸΠΩΡΟΡΙΘα ΟΥ ΘΘΏΘΙΆΠΥ ἀρίοθπηαρα, ὑποῖθ 185 ροοά 

ϑγοσμα ἴὸὺ ὕμ6. οὔϑηρθ, πὰ ὕμθ οἤϑηρθ 15 δ] σμῦ 

(28, 102, 209, 859, δ87, 7581, 918, 1017, 1157, 

1105), Οὗ {86 φαϊθίοθθ σοῦ μᾶνθ ΤΘΟΘΠΟΥ 

ΔΡΡΘαρΘα, ὈΥ ἴδ ὑμβ6 Ὀθϑῦ 156. ὑμαῦ οὐ Ὥτ, ϑδῃαῦυβ 

(τὰ εβαά., 1892), ἡ] Οἢ 15. 1ΠΙΒΡΘΏΒΔΌ1Θ. ὕο ΒΟ οΟΪ Δ Υ 

8ηα δύπαθηῦ 41Κ6. 1 ἴαῦθ Θχρυθϑβθα τη δ Τηΐτο- 

αἀπούϊοη ΤΥ ΟΡΙΏ]ΟΩ οὗ 86 ὑτϑηϑοθηαθηῦ τηρτὶὺ οὗ 

ἢ15 ὍΤΟΥ. ἴτότὴ ὑῃθ αὐύϊϑῦϊο δηα δοβϑύμοιῦιο ροϊηῦ οἵ 

γον. ΜΥ ΠΙΡῊ δρρυθοιϊδίίοῃ οὗ ἨῚΒ δαϊθοῃ ἃ5. 8 

ΤΌΠΟ ΘΟΤΩΤΠ ΘΗ ΑΤΥ͂ ΟἹ ἔῃ 68 Τῃηθδη]ηρ 8η4 Ἰδηρτιθοθ 

οἵ ὑῃ6 Ὁ] Υ Μ011 δΡΡθδι ΠΟΙ 6 ταῦθ ηου σῇ 

ΨΏΙΟΩ 1 Πᾶνα τϑίθυυθα ο ἢ15 δαροΐναθ ἴῃ ὑῃ8 οοτ- 

Ἰηθηΐα. [δὴ ὙΘΙΥ͂ οἷδα ἤο Πηα ὑῃαὺ 1ῃ ΤΠΔΗΥ͂ 

Οδ565 1 ᾶγθ ορϑιηθα ὮἸΒ αϑβθηῦ ἴο 1ηΥ οὐ 1π4σ- 

ΤΘηὗβ ; 1 Τ]ΘΗΥ͂ ἢ6 Π8Β τηοϑῦ 80}Υ (Δηἀ Αἰνγαῦϑ τηοϑῦ 

ΘΟὈΤύΘΟΙ517) ΟΟΗΙΠΟΘα τη6 ὑμαῦ 1 νὰ σψτοὴρ; ἴῃ 

06 Ῥ]δοθθ ΥΕΘΙΘ νγ6 501]] ΑἸΠΘΥ, Ὠ18. αἸδβθηῦ ΤΠΒΡΙΤΘΒ 



ῬΕΒΒΑΟΘΕ ΨῚ 

τη6 ΜΙ ϑοῖὴθ αἰπαθηοθ, θαὺ 1 501} ΠΟΙ τὴν οσα 

ν ον ἴο Ὀ6 τσ, δ)πα Πᾶγνθ Του θα θη ὉΥ͂ τ. 

ΔΡΟσΌτηΘηβ ΙΟἢ Ῥουμδρ8 σοῦ] ἤᾶνθ τηϊυραίθα Ὦ18 

ΟὈ]Θούϊομβ. ὕο ΤΩΥ̓ προ ΒΌΟΠΒ. 88. ΟΤἹΡΊΠΔΙ]Υ τη. 

ΤῊδ οαϊίοη οὗ Π)᾽΄Ὶ᾽. ὙΥ ΘοΚίθ]ὴ 15 ἃ τῃοαβ] οἵ οϑιθ ἃ] 

᾿Ἰπαἀαθίνγ, δα 1 αν οἷδθῃ υβθα ἃπα δοκηονίθασρα 

αρὺ 1Ππϑὐγαίϊοηβ οοἸ]θούρα ὈΥ ἢ]πι, ἃηα ΤΏ ΟὯΘ ΟΥ ὕνγο 

Οοδ565 βᾶγνθ δαορίθα ἢ156 οοπμ͵θούασο. Βαῦ μ6 ψοκ 

ὑμτουρμοῦῦ βῃονγθ ἃ αθρίουα 6 σψαηῦὺ οἵ ὑδϑύθ δῃηὰ 

Ῥοσρῦϊο ἔθϑιηο. [ἢ 1ΠΠπϑύγϑθοη οὗ ὑ}15.1 σψοῦ]α Ὑϑίου 

ΤΩΥ͂ ΥΘΘΟΘΥΒ ο ΤΥ ηούθϑ, ΟΥἸ 108] δα ΘΧΡ]ΔηδίΟΥΥ, οἢ 

ν. 860 (σῆοτο 1 ΠοΙαὰ ὑμαῦ πθ 88 τηϑᾶβ ὑμ6 νοσχβῦύ 

ΘΟὨ͵θοῦα8. ΟΥ̓ ῬᾺ ἢΠΒη θα οἡ ἃ ατθοκ 9140); οἢ Υ. 

1060 ψἜΘΓΘ 6 θχ 1105 ὕπ6 αθβθηοθ οὗ 81}1 τηθυμοάα 

ΟἹ ῬΙΪΠΟΙΡ]Θ ἴῃ 15 ΟΥ̓ Ιοἴβιη ; οὐ 1087 ἂμπᾶὰ 119 

γΏΘΓΘ ὑθοιθ 15 δὴ δἰγηοϑῦ ᾿πα]οσοῖβ γϑηῦ οὗ φῬοθῦϊο 

ἰαβίθ; δηὰ οὐ 1210 σΠ1οὴ αΙΒρΙαΥΒ. ἃ ΟΥΠΟΙΒ 

ΔΌΒΘΠοΘ6 οἵ [6ο6]]1ὴσ ἴῸὺ ὑπ6 Ευσ]ρΙάθαη βύγ]θ. Ηΐβ 

ΟΥῚΘΙΟΙΒΙΏ, ΙΠΟΙΘΟΥΘΙ, 156 ὑμχτουσμπουῦ οὗ ὑῃ6 Κιπὰ 

ὙΠΟ. οοιγθοίβ 8ὴ ΘΠΟΙΏΘΙΥ͂ ΜΏΘΩ τὖ 18 ΘΘΒΥ ἴο 

ἄο 850, Ὀαῦ ῬΙΘΆΘΥΥΘΘ. ὑπαῦὺ ΘΠΟΙΏΘΔΙΥ͂ 85. ἃ αΘΘη51016 

πϑᾶσθ ΏΘΩ ἼῸ ΟὈΥΙΟΙΒ ΤΘΙΏΘΑΥ͂ ῬΙΘβθηΐβ 1086], δηᾶ 

ΒΟ. ρΡΡΘα15. ἴῃ σοΙμτηθη δ ηο Οἢ 8ηοΙοπῦ ὙΠ ΠηΟΒ 

ΒΟΙΏΘΌ 65 ἴο ᾧπ6 ἸαχΙύῖοθθ, βοιηθῦϊπηθα ὕο ὑδ8 δυθιθοῖα] 

ΤΟ ΒΓ Οὕ]ΟΏ8, ΟΥἩἨ ΤΟ ΘΙ. ΒΟΥ ]6. 

1 μᾶνθ οοῃβϑα! θα ἢ 51η8}} τοϑα]ῦὺ Βα ΒΙΘη 8 



ΝΠ] ΡΕΒΕΒΑΟΕ 

«]α]υγδρογίοίἑ ἴον βοαύψεσθα βαροθβῦοηβ οἡ ὕῃ8 ῬΪΆΥ. 

δι τοῦ ἔπταϊυα] αν ὈΘΘμ {116 «“ονγηαΐ ο7 Ρληϊοίοσν 

δηα {μ6 ΟἸαβδίοαί Πουΐοιῦ. ΟἿ ν. 897 1 ᾿ιᾶνα ραῦύ 

ὈΘΙΟΥΘ ΤΥ τοϑάθιβ ἃ Ὀ1ΠΠ|6ηὴῦ βαροθϑῦιοη οὗ Μι. Α. 

Ἐ ἩἨουβτηδῃ, ΤΟ Πᾶ5. τη848. ΤΘΠΥ͂ Θχοϑ ]θηὺ οοτη- 

τηθηΐβ οἡ ὑμ6 “Οτθοϊς δηᾷ Τιδύϊη ροθίβ. [Ι͂᾿ ν. 2781 

Ὦδνθ οίνθῃ ἴῃ ΤΥ ἰθχῦὺ ὑΠ6 β81ὴ6 β0Π 1815 ὈΠΠ]1Δηὖ 

ΘΙ ΘΠ Δ΄]. 

ΤῊΘ ὑγϑηβϑ᾽ϑύϊοηβ οὐ ὑπθ6ὸ Οἤοσαὶ Οαθ5. δῖθ ὈΥ͂ 

ἄθοῖρο ὙΥΠΙΙη5, Β6]1ον οἵ ΤΥ ΟΟ]]6ρθ, 1) Ὀ]1:, 

ἴο βοὴ 1 ἤθυθ ὑβῃαθι ΤΥ ΠΟΘΙ ὑμϑη 8 [Ὁ ἢ 

Π6]Ρ. 

1 μᾶγθ τιρα ἸΔΡΟΘΙΥ 1ῃ ΤΩΥ͂ ούθθ ὕῃ6 βριυθα 

ἘΠ ΡΊΙΒη ἰτδηϑιαύϊοη οἵ {116 Μδαοροῆαθ ΟΥ̓ ὅπ ἰαΐβ ΜΥ. 

αϑοῖσο Ο ΟΟΠΠΟΥ οἵ Θαθθη ΒΒ ΟοἸΐθσθ, ΟΊ 8 Υ. 

1 [66] ὑμαῦ 1 δῖὴ Ὀουηα δοϑίῃ ὕο ῬΥῪΥ͂ ΤΥ ὑσ]αῦθ 

ἴο ὕῃθ θχοϑίθῃοθ οὗ Μίρββυβ. Β. ἃ Β. ΟἸδυ τ 5 τθϑᾶθυ, 

ὙΠῸ 15 δῷ δοιαΐθ δ ἢ6 15 οδγϑία. 



ΤΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

4 

ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΕΟΒΜ ΟΙΥ͂ ΤῊΗΒ ῬΙΑΥ 

ΤῊΝ αἀαΐθ οἵ ὑῃ6 ἀρρθδίϑῃοθ οἵ ὑῆθ Βαοοῆδθ 18 ῬΙΟΡΑΌΙΘΟ 

ἀπορθυύϑιῃ ἢ μου 15. ηὸ ἀουδύ, μβογονου, ὑμδὺ 1 βΡρθΔΤΆΠΟΘ 

8 ὙΓΠΘΩ ὙΘΙῪ ΒΠΟΥΥ͂ Ὀοίουθ Ὁῃ6 ἀθαύῃ οἱ ββθθμδθ, 

ἘΤΙΡΙάθβ, 8 γαὰ8. ΟΥΙΡΊΩΠΘΙΥ ἀρδίρηθα [ῸΥ ΘΧἢ]- 

Ὀιοη ἴῃ Μϑοθάομῃϊδ, ἤθτθ πατὶριθ5 βρθαῦ ἢ 

Ἰαϑῦὺ γϑαυβ οἵ [15 116 αὖ ῃ6 οουτῦ οὗ Αγομρίδαβ. 

Τῦ γγὰβ Ὀγουρῃῦ οὐ 86 Αὐπϑῃΐδῃ βύαρθ δἰ}. Ἠ15 

ἀθαύῃ ὈΥ ὕῃθ γουῃροὺῦ ΕΣ ΡΙ65. αὖ 6 σγθαῦ 

Το γΒᾶ ; ἃ5. 8150 ΤΟΥ ὕπθ Τρμϊρθηθῖα ἴῃ ΑὙΠ18 

δα ὑμ6 ΑἸοηβθθοῦ ἴπ Οὐχ ΒοθοκΚἢ 58808- 

Ῥοοῖθα ὑμὰὺ γ ἤδγθ 1ῃ ΟἿΓ ῬΙθθθηῦ ΠΊΒ5 ὕνγοὸ 

βθραγαύθ δα! 05 οὗ ὕΠ6 Ῥ]ΔΥ ξαβθα 1ηὔο οη6; 8πα 

1 ἘῸΡ [1158 »γ͵7ὸ ἢᾶγο ὕΠ6 δα που οἵ ἃ Βομο]δδῦ οα ἀν. δη. 67, 
ὍὮΟ Ῥγοΐθδϑοθ ἴο ααοΐο ποσὰ ὑῃ6 ὨΙ88081166. ΤῊΘ ᾿Αλκμαίων 

ὁ διὰ Ψωφῖδος νχὰϑ Ὀτουρῦ οαὖ 10} {16 Α]οοϑίϊ8. 



Τβ {1{1ο--- 
Βδοοῦδθ ΟΥ̓ 
Ῥρηζηθαβ ἢ 

Χ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1Ὁ 15 ποῦ ΠΠΏΡΟΒΒΙ016 ὑμαὺ Ὁ 6 ῬΙΔῪ ΤηδῪ ἤᾶνγα Ὀθθ 

ἤγϑῦ Ῥραῦ οὐ πΠ6 βαρ δὖ 6118, δηα δἰθθυνγασαβ 

ΤΟριθϑοηθθα αὖ Αὐῆθηβ 1ὶὼ δροὰαῦὺ 406 8.0., ψιῃ 

{Π6 δἀδιθύίϊομθ απ ᾿πηρτονθιηθηΐβ οὐἨ [Π8 γοΠΡΟΙ 

᾿υχιριάθθ. [Ϊὲὼ ᾧμ6 ΕἸουθαθμθ τὴ85 οἵ {ῃ6 

Βϑοοῆϑο ᾧμ6 {1016 οὗ 0Πῃ6 ὈΪ8ὺ 15 Δ οηίλοιιβ, δα 

Οἰοραθαβ ααοίθοθ ὖ ὕψνιοθ ἀμάθ. ὑῃαῦ ὨδΙη6. 

ΟΙΠΉΙ]ΔΥ͂Υ ἴῃ Ἡ!ρροϊγύμβ, Ἠρθοῖθα, Ογθϑύθβ, 

ῬοΙγιάυθ, δα ΑΙορθ, 816 ϑβοιωῃθθτηθθ οδ]]θα 

γοΒρ οὐ γοΥ ὑπὸ Ῥμαρᾶτα, ὑπ6 Ῥοϊγάογαβ, {86 
Ἡ]ροΐγα, ὑῆθ ΟἸδαοαβ, δΔηα ὕΠ6 Οργογοηθ; 850 8150 

10 88 Ὀ6θῃ οοπ͵θούυτοα ὑῃαῦ ὕἢ6 τγθϑϑαθ δηα {ῃ6 

ΤἬγοδύθθ, ὑῃ6 Τϑιηθητβ δηα 6 Τοιηθηῖαβθ, ΑἸΠΘΥ 

ΟἸΪΥ 1ῃ 1016.Όὸ. 6 βῃου!α ταῦμου. ἤαν ὀχρϑούβα 

ὕΠ6 πϑῖηθ Ῥρηῦμθαβ ὑπ Ῥδοοῆδθ, ἴὉΥ ὑΠ6 Ὀ]ΔΥΒ 

ΟΥ̓ ῬυΤΙρΡΙάθθ ἀο ποῦ 88 ἃ Τ]6 ἰβκα ὑμὶν {0168 

ἴγοιῃ ὕῃ8 ΟΠουβ. ὉΠ]685 ὑῃ6 ΟΠἸΟΥαΒ. ὈΘδΥΘ δῃ 1τὴ- 

Ῥουύαηῦ ραῖῦ 1η 0ῃ6 ϑούϊοι οὗ ὕΠ6 ῬΊθοθ, 85 1 ὑῃ6 

ΘΌΡΡΙΙΟΘΒ, ΟΥἹ ΏΘη. ὑῃ6 ϑούϊοῃ 15 αν θα ᾿θύνγθθῃ 

0 ΟΥ ΤῇΟΥ6 ἰθϑαϊηρ οἤδγϑούθιθ, 8858. 1ῃῚ ᾧ[ἢ6 

Τγοθᾶθα δπᾶ 0Π6 Ῥῃοθηΐθθαθι [ᾧ 15. οοπ͵θοῦαγοα 

ὉΥ Ἑαουδταὰ Ῥίϑμαρυ  ὑμαῦ 6. Ῥ]ΔΥῪ ΙηΔΥ ἢδγθ 

ὈΘΘη ΟΥΙΡΊΉΔΙ]Υ οα]16α ὑμ6 Ῥβαύμθαβ, θυὺ ὑμαῦ [Π68 

010160 Ῥαοοῆδθ ΤηΔΥ ἤδγθ βι θθα ΘΟ] Ὀθθῃ πδρὰ 

1 16 ΤΥαρὶϊς ἄθ8 Ἐπ θΙᾶθθ. 1. ἄρον. Ταυ]ρΙθθ᾽ ῬΔκοθθῃ. 
Βθρπ. 1869. 



ΓΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙ 

ἴοῦ ὑῃ6 Ῥάγροβα οἵ αἰβυπραϊβῃιηρ τῦ το ὑῃ6 

Ῥρῃηύμουβ οἵ Αθβοῦν]αβ; Ὀὰαὺ  τϑϑα οἵὗἨ ἁ Ὀ]δυβ 

ἸΠάΘΥ ὑπ6 πᾶιηθ οἵ Βδοοῆδθ ὈΥ̓͂ Αθβοῆγίαβ Ὠϊτη- 

5611 ἃ5. Μ)΄.Ὼ}} δθ ΕΥ̓͂ Χαμοοΐθθ, ΟἸθορθοι, ἃμπα 

Τοορῆγοι, ἅμα οἵ ἃ Πένθευς ἢ Βάκχαι ὉΥ 
ΤΟΡΒΟη ; 80 ὑμαῦ ὑπ6 οἤϑηρθ οὗ πϑῖὴηθ ψγου]!α ποῦ 

ἢδγθ ρτθυθηίθα οοηΐαβθίοη. ὋἪ μυθοποιία κεῖται 

παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν ἹΠενθεῖ, 678. ὑπ6 ὑπόθεσις οἵ 

Αὐἰβύορβδηθϑθ ὕΠ6 Οτϑιητηδιίθη, ἃπα ΒΘΥ65 σου ] παρ 
ὑ}1.6515. 

μᾶνθ 5 Ὀο]θνθ ὑμαὺ Ἐπ ρΙ 468. ΘΙ ΟΒΟΙΥ οορίθᾶ {Π6 

ἄτϑιηδ οἵ 18 σγθδαῦ Ῥυθϑάθοθββου, οῃϑηῃηρίηρ [1008 

ΤΏ018 ὕπδη ῃ6 ἤϑῖηθ. Οὗ {Π18 ΠΥρούμθϑιβ 1τὖῦ 

ΤΩΘῪ ὍΘ ΤΘΙ]ΔΥ]οα ὑπαῦὺ ὑθουθ 15 ποῦ ἃ ἔχσϑοθ οἵ 

Θνϑάθηοθ [Ὁ Ὁ; ὑμαὺ ἘαΙΡΙ 65. 15. ΤΙ δ Κα 016 

[Ὁ [ῃ8 τμ]Πη ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ Ὁ ΜΏΪΟῆ ΒΘ 

Πδη 6165 15. βα ]θούβ ; ὑμᾶῦ ομθ οὗ Ἂῃ6 ἴθ [ϑοὺβ 

ΜΉΏ1Ο σ͵ὸ ΚηΟ αρουῦ ᾧπμ6 ὑτθαύχῃηθηῦ οἵ {8 

τ ἢ ΟΥ̓ ΑΘΒΟΒΎ]ὰΒ 15 ὑῃδῦ ἴῃ ὑῃ6 τη θ 1465 ἢΘ 

ΒΌΘδ ΚΒ οἵ Ῥαιηδβθαβ, ηοῦ ΟἸ ΠΘΘΙΟΉ, ἃ5. ὉΠ 6 Β66Π8 

οἵ {ῃ6 Βϑοοῆΐο οὐρίθϑ (ὑπουῦρῇ ἴῃ ὑπ Ἐάντριαι, 
γγ6 816 014, Π6 ἄρυθθθ ψι ΧΙ Ρ1465); δηα ὑῃεῦ 

1η ὑῃ86 Βδοοβαθ ὑῃ6 σγ016 γϑἰϑθμοῃ οἵ {ἢ ροοϑῦ ἴο 

ἢ15. πιϑύθυ!ϑ 15. Ῥγθϑθηῦβ ἃ ϑίσοηρ οομηὐγαβῦ ὕο {Π6 

ΒΌΥ]6 8η6 τη] οὗ ΑΘΒΟΏΥ]Β. 

ΤῊΘ6 δχύθυῃϑὶ ἴουτα οἵ {πὸ Βδοοῆβα 15 τηδικοᾶ ἔν 
βόα Ἐπ ες οὗ 105 

ὈΥ 801η86 Ῥϑου]διῖθθ5. ΤΠ ὨσΠΏ 61 οἵἱἨ ΤὙΒΟΙΪ γ θα οχύουμαι 
ΤΌΧΏ1. 



ΧΙ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ϑοὺ, ἀδοῦν]β δῃᾷ ὑυπιρτυϑοιθ, μ885 οἷὔθῃ Ῥθθῃ. τὸ- 

ἸηϑιΚοᾶ, δηα αΐοι. ἴῃ ἢϊ5 ῬΙΟΪΘροτηθηᾶ ὅο [6 

ἘΠ όσα. μὰ5 σίνθῃ ἃ ἰοηρ Πἰδὺ οἵ ἅπαξ εἰρημένα.ἷ 

ΤΊ|6 {π|4 πᾶ ἔοαχί ϑδἐαδίηια (νν. 877-881] -- 

897-901, δᾶ 992-994 --1011-10195) αἴοτα {6 

ΟΠὨΪΥ͂ ΒΡΘοίσηθη5. ἴῃ ΒΥ ΌΙα95. οὗ ἃ τϑίγαϊη βαοῇ ἃ8Β 

6 τηθοῦ ἴἢ Αθβοῦυ]αβ; δηα ὑπ6 μαγοίοβ δα [Π6 

ἴουν βίαδίγυα ποῦ ΟΠΪΥ͂ 816 δ 108.016, τη ἃ ἀθστθθ 

γΆγ6 ἴῃ ΕΣ ΙαΘΒ, ὕο ὑἢ6 Ῥαγύβ οἵ Ὁῃ6 δούϊοῃ αὖ 

ὙΥ1Οἢ ΠΥ ἃγΘ τϑϑρθοῦγοὶυ Ἰηὐτοαπορά, θαὺ ἴΌΤΠὶ 

δι. ΠΟ] ἴῃ ὑπϑιηβοίνοβ, δηἃ δὴ οἰδρογαύθ Ῥιοῦασθ 

οὗ {π6 Ββδοοῆῖο ουϊ0.5 ΤῈῸ Ῥατοᾶοβ (νυν. θ4-109) 

αΘβοΥο8. ὑῃ6 οὐνγαγα [οττὴ δηα υἱῦαϑὶ οἵ ῃθ 

Βϑοοῆΐο ὑουβῃρ : μὰ ἢτθῦ βὐαβισαοη (970-491) 

ἀΘΒΟΥΙΌΘΒ. 108 ΒΘΟΤΘα 1ΟΥ8; ὑμ6 βθοοῃᾶ βίθβι τη 0 

(819-78) τοίϑυβ ὕο 006 Ὀἰσὺῃ οἵ 86 ροά ; ἐμ6 

ὑ1τὰ (802-911) Ὀγοδῖκα Ταὔο ὑυσχηα]ύαουβ ΘΠ 81- 

ΔΒΤῺ 8.6 ΘΗ ]ΟΙ ρα] οη 5. οἵ ὑὐἹατηρῇ, δηα ὑῃ6 ΙΟυτῦῃ 

(9171-1024) ὑτροὸ5 οὰ {Π6 “πουπᾶθ οὗ ΕὙΘΏΖΥ᾿ 
ϑρϑηϑῦὺ ὑῃ6 νἱοϊαῦον οἵ ὑπ στιύθϑ οἵ ὕῃθ Μϑθῃθαβ. 

ἹΠΟΙΡῊ ΟὙθοκ ΤΥΔΡΘΟΥ͂ ὕοοῖκ 105 1156 ἔγοιῃ 08 

1 Ατηοηρ [ἢ 6 οΟὔΠ61 ΠΟΘΙ .565 ΜΨΏ16Ὴ ἘλιυΊΡ16 65 8] ονγϑα ΕΪπηβ6 1 
ἴῃ [15 Ῥ]ΔΥ͂, γ78 ΤΏΔῪ ΟΌΒοσνο ὑμαῦ ΔΘ 18 1685 οδυϑίαϊ ἴο ῬΥΘΒΘΥΥΘ 
{86 τ ρι]8}" δ] ορῃδύϊοη οἵ 1116 [ῸὉΓ 11η6 ἴῃ {86 ϑδὐϊεμογηιψίλίω, ὃΒ 
ἴου ἰμηβύδποθ ἴῃ νν. 925-985, ἀπά ἴῃ νυν. 1270, 1271. 

2. Βοῃόμῃβ μᾶ5 ροϊηὐθα οαὖῦ ἃ ΒΙΠΔ1]Δ ΘΟ, ΘΥΘΙΟΘ 1ἢ ὑπ οἤοΥΑ] 
οὔδϑ οὗ [ῃ6 Τρμἱροημδῖα 1. Δ Ὁ]185. 



ΤΝΤΕΒΟΌΤΙΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ὙΟΥΒΠ1Ρ οἵ Πιοηγϑιϑ, γοῦ [6 Ῥδοοῆδθ 15 0Π6 ΟΠΪΥ͂ πα ΤΡ: 

οχύθηῦ ὑπαρθαυν σ ῖο ὑχθαΐβ οἵ ὕΠ15. ῥιούπσθβαπθ “πο τβοῖα, 

τῖθθα]. ᾿πᾶρθρα ὑΠ15 15 Ὁῃ6 ΟΠΪΥ͂ Ἰηβίθῃμοθ ἴῃ 

ὙΥΏΙΟἢ ΟἿ οἵ ὕμ6 οσυθαῦθυ. ροᾶὰβ 15. Ἰηὐτοάπορθα ἃβ 

ἰαἰκίπρ' δὴ ἱπαροτίαηϊ Ῥαιῦ ἃ5. δὴ δοΐου ἴῃ ἃ αὐϑοκ 

ῬΙΑΥ͂ ((86 Ῥαχίθθαὰθ οἵ Αὐἱϑύορῃϑῃθβ 15, οἵ οοτ86, 

ποῦ ἴο Ὀ6 υἱρρα 88 δῇ Θχοθρίϊ 0}; δηα 1Ὁ 0711] Ἠ6 

Βῆον Ρ6]ον ἢ δῦ ΟΠ ΘΥ] 5111] ΕαΥΡΙα 68 

ἢδ5 βιοοθθαθα ἴῃ ὈΓΙΠρΡΊηρ' ΠΙΟΉΥΒαΒ. ΟΠ. ὕΠ6 βὕαρθ 

Ϊμουῦ ΔΗΥ͂ 1055 οἵ ἀϊρηῖγ. Τὸ 15 ἴῃ ἃ ρστϑαῦ 
ἄθστθο ἴο 15. βαρήθοῦ ὑμαῦ ὑπ Βϑοοῆδθ οὐδ 108 

ΤηΔΥ 6 ]]οὰθ. Ῥθααΐγ. Τῦ 15. Ῥϑῖῆϑρ5. ὑπ Πποϑῦ οὗ 

[Π6 Ρ]αγδ οἵ ἘΤΙΡΙ 65, ἃ Πα ΘΥ̓ΘΙῪ ΟΩ6 τησδὺ 8110 

ὑπᾶῦ ἴὖ 15. οη6 οἵ ὕἤμπθ ἴθυνγ αὐθθκ ὈΙαυβ ἴῃ ΜΨΒΙΟῊ 

6 ἢπα οἶθαι γϑοθθ οἵ ἃ [θὴρ [Ὁ πϑύατγαὶ 

Ῥοϑυΐγ. θη σγχὸ τϑϑα {Π68 οἹουϊποαύϊου. οὐ {8 

Βδοοῆϊο οὐδ 1 ὑμ6 ἢγϑὺ βῦθϑισο, 086 ὩΔΥΥαύνΘ 

(ΟΥ̓ 5860.) οὗ ὕἴπ6 οὐρῖθϑ οἵ ἴθ Μϑοπδᾶβ οἡ 

ΟἸΌΠΔθύοη, ΟΥἨΎ 6 ἤμπθ Ῥᾶᾶβαροὸ (1048-1162) 

ἀοβουιθίηρ ὑπ6 βοθηδ οἵὗὐἠἨ Ὁπ6 ἀθαΐῃ οὗ Ῥθῃύηθυβ, 

ψγὸ οϑηποῦ Ραῦ [866] ῃδὺ γγ 566 ἔσϑοθβ οἵ ὑπαῦ 

ΑΥθιϑῦϊο ὑγαϊηϊηρ ΜΏΙΟΝ 15. ΔΒΟΙΡοα ὕο 8 φοϑῦ 

1 Ἐγρη {86 ἀοτηϊροᾶ ἩΙδοΙοθθ 15 ποὺ ἔουμᾶ ἃ8. 8 ᾿θδάϊῃρ 
ΡΘιβοηδρθ δχοορὺ ἴῃ ὕπ6 Τυϑομί δ οὗ ϑόρῇῃοοϊθθ, ὅπ [86 
ἩδΡοῦϊος ΒΌτομβ δῃα ΑἸοθϑύϊβ οὐ Ἐπαυρίθ5; δηα {Π|Ὲ Ἰαῦου 

15 ποῦ ἃ ὑγταρθάν. 



ΤῺ Τη55 
οὕ [8 
ἜΔΟΟΘὮ ΔΘ. 

ΧΙΥ͂ ΤΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὉΥ ϑιυιῖάαθβ,, δῃᾶ ὈΥ̓͂ 0ῃ6 δαύῃου οὗ π6 1116 οὗ 

ἙυτρΙᾶ65.2 βοθηθϑ ἔγοιῃ ὑπ6 Βϑοοῆδθ Ὦθνθ ξουτηθά 

086 βι  ]θοῦβ οὗ βαβθαυθηῦ ἀὐῦ, Οἠβ οὗ Π6 Ρῖο- 

ὕαχοθ ἀοβουίθοα ὉΥῚ ῬμΠοβίγαϊιβ ἴῃ 15. Εἰκόνες 
ΤΘΡΙΘΒΘηὐβ ὕ70 ΒΟΘΏ 68. Οὗ [815 ΤΥΎΆΡΘΑΥ -- [ἢ ἀθδαύῃ 

οὗ Ῥρηύμθαϑβ, δηἃ 86 Ἰαιηθηΐαῦο 8. ΟΥ̓́Θ Ὦ18. ὈΟΑΥ͂ 

1η [86 ρΡαΐδοθ οἵ Οδϑάχημϑ ; δηα διηούμον οἵ ὕπθτω, ὑῃ68 

ὈΙ οὗ ῬΙΟΏΥΒΌΒ, ΟὟ65. 105. ὙἹρΌσ 8Ππα ὈΘΘΌΤΪΥ, 

ΒΟ ῬΒΙΠορίγαθαβθ 8ΟαΊΔΙΓΟ8. 50 τη θοῇ, ΔἸ οσούῦῃου 

ἴο 1Π6 νἱνια ἀθβουρυοηβ οἵ ἘΠΧΊΡΙΑΘ5.8 

1 

ΕΥΙΡΕΝΟΕΒ ΒῸΝ ΤῊΒ ΤΕΈΧΤ 

ΤΉΘΥΟ 816 ὑνγο τὴ85 οἵ ὑῃ6 Βδοοῆϑο, θούῃ οἵ 

Π6 Τοαγύθθηθῃ οθηύυτΥ ---- 6 Ῥδ]αῦη6. Τὴ5 ἴῃ ὉΠ 6 

1 γέγονε δὲ τὰ πρῶτα ζωγράφος. 
53 φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ζωγράφον γενέσθαι καὶ δείκνυσθαι αὐτοῦ 

πινάκια ἐν Μεγάροις. 

3 ΠῚ6. ἀδϑίριιβ ὁ5. {ῃ6 Ἰαύθι' γϑβθ8 ἴβκ ὑπ βαθ]θοὺβ πὸ 
ἸΟΠΡΈΥ ἔροιη ὑῃ6 οἱα Ἐρίοβ, θὰ} ἴτοτὴ {Π6 ΕσγὶρΙ θα ΤΥαρθαγ. 
ΑΒ ΜΘ ΤΩΔΥ͂ ἴπΐδυ ἔγουι ἀν, Βδῃ. δ2--- 

καὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσκοντί μοι 

τὴν ᾿Ανδρομέδαν πρὸς ἐμαυτόν--- 

ὑπαῦ {86 ρῬίανβ οἵ Ἐπατιρί 68. σοῦθ ἱπίοηαθα ποῦ οὨ]Ὺ ἰο θ6. 566} 
Ὀυῦ ἴο ὈΘ τϑϑᾶ : 80 Ὑὕ8 ΤηϑΥ͂, 1 ὕΠ1ηΚ, ΒΌΡΡοβθ ὑμδὺ ὕὉη6 Ῥδοοῆϑβ 
νὰ 5 ἀοϑιρη θα ταῦμϑν [Ὁ ὙΠ6 βύασβ ὕῆδῃ [6 βπαγ. Τότ ὑ}}18 
Ροϊηὖ οὗ νον 1 οι] Ὅ6 δια ἴο ονϑιβδίανθ ὉΠ 6 να]τιθ οὔ {ἢ 6 
δαϊδίοη οἵ Ὧν. βαηᾶγβ, γῆ 88 80 δραμαδηῦν Π]πούταϊθα [ἢ 
ῬΙαν Ὁ. {86 Π6ῚΡ οὗἉ Π8 τηομῃπτηθηΐϑ οὗ δηοϊθηῦ τύ. 



ΤΓΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ ΧΥ͂ 

Μαύϊοδη ΠΌΥΘῪ (Νο. 287), ἀϑῦδ]]Υ ο8116α Ῥ, Ὀαύ 

βοτηθύϊχηθα Β ; δηᾷ [ῃ6 1,Δυτθη δηῃ Τη8, 1 ΒἸΟΥΘΏΟΘ, 

ὉΒτιΘ]1Υ οΔ1164 ΟἍ, Ῥὰὺ βοιμθύμχηθθ ΕἼΟΥ. 2 οὐ ΕἾΟΥ. 

χχχίϊ, 2. ΤῊ Ἰαῦθθι σοῃ δ! η8 ΟὨ]Υ͂ 7 Ὁ Π1Π68 οἵ 0Π6 

ἜΔΟΟΠδΘ, βυορρίηρ δὖὺ ὑμ6 ψογᾶβ οὐ δεσμῶν ὕπο, Υ. 

755. Τῇροτα 816. ἃ ἴθν Ῥδυῖθίη Τη855 ΜΥΠΊΟΉ, ἃ8 

ὈΘΙΠρ᾽ Π]616 ΠΏ ΒΟΥ ΡὺΒ οἵ Οὐ, ῬΟββθθ5 πὸ ᾿πἀθροπαθηῦ 

δαῦμουγ. Οὐ 15 ψυιῦθη. ΟἹ ῬΘΡΘΙ, 8η6 οοη δ] 8 

8411 {Π6 ρΙαγβ οἵ ἘΠΣΊΡΙαΘΒ. ον οχύθην οχοθρῦ [Π6 

Ττοδᾶθϑ δηα ὑπ6 Ἰαύϊου ἨΔ] οἵ ὑπ Βαοοῆβθ. Ρ 18 

ἃ [0110 οἡ. Ῥϑιοἢτηθηῦ, 1ῃ ἀΟα 016 ΘΟ] ΙΏΏΒ, δηα 60ΠῈ- 

θη ὕῃ6 ΑἸοθϑῦϊβ, Απασοιήθοῆθ, Βδοοῆδο, Ηθτῖ8- 

οἸοίαδθ, ἩΠΡΡοϊγύαβ, Τρμίρθηϊα ἴῃ ΑὉ]15, ΓΡΠΊρΘηα 

ἴη Ταῦτ, Ιοη, Ογοῖίορρ, Μίβᾶβθα, Ἐμθθιβ, ΘΌΡΡΙΠΟΘ5, 

ΤΥΙΟΘ 68, ΒΟΙὴ6. Ὀ]αΥ5 οἵ Αϑβοῦγ]υβ δηα ΘΟΡΏΟΟΙΪΘΒ, 

8 ἃ ϑρυσοῦθ 84 ΟοΟΥΤαρῦ Ῥτοίοστιθ ὧο ὑῃθ8 

Ὡαπδθ (65. 11η68), ὑορθϑύῃου. σι δὲ Ατρυμπηθηῦ 

δηἃ Ἰιϑὺ οἵ ῬΘΙΒΟῚΒ Τορυθθθηῦθθα ἴῃ ὑμπαῦ ὈΪΔΥ 

(ταν. 1117 Ναῦοῖκ). ἩΜΙΏΒΙΘΥ οοἸαίθα Ῥ ὁ 

086 Βδοοῆδα δῃα ὑπ Μβαᾶθα: οἷν ἰζηοσίθαρα οἵ 

Ο τοϑύβ. οὐ ὑῃ8 οοϊ]δύϊοη τηϑαᾶθ ὈΥ̓͂ ΕὙΘΏΟΙΒ α6 ᾿ 

ΕατΙα ἴον Μαύηϊδθ. ἘῸΣ ἃ [{}] αἸδουββιοη οἵ 8] 

[Π86 τη88 οἵ ΕυτρΙᾶθθ [Π6 ὙρϑάΘΥ 185 τοίθυγθα ἴο 

ΚΊγοΒΒοΙ  ο ἢγβϑὺ οἰδββϑιΠ θα ὑθτη δηα ΘΔΥΘΙΆΪΠΥ 

1 ῬΆ]ον, ἴῃ δ Ρυεΐδοθ ἰο ἐμ8 814 νοὶ. οἵ μἷβ οἀϊείου. οἵ 
ἘΥΙρΡΙᾶθ8, ἢδ8 ΘΟΙΏΡΙ]6α ἃ οἰδβϑιποαύίοη οὗ Π86 τὴ88 ἤΌΤη 



ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂Ν 5 
ΟἸα 918 6ἃ- 
τίου οὗ [8 
Ιη85 Οὗ 
ἘΙ 165. 

ΞΟΌΖΣΟΘΚ ΟΥ̓ 
ὙΘΔΊΚΠΘ55 
1 Ῥ δηῃᾷᾶ (6, 

ΧΥῚ ΓΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

οϑυϊηδίθα ὑπῃ6 γαϊαθ οἵ οδοῆ. Ἠθ 15 οἵ ΟΡ Ὡ]ΟΥ, 

0μᾶῦ 411 ὑμ6 οχύαῃὺ ρΙαγϑ οὗ ἘαυΊΡΙαθ5. 8ηα ὑῃρ6]ν 

ΒΟΠΟ]18, δῖ ἀουῖνθα ἔἴτοη 82ὲ διομούγρα οἵ {68 

ὨΪη ΟΥ ῺΆὑθηῦῃ οθηύασυ, οοηὐθιηΐησ ὈΘΒΊαοθ5. 0ῃ8 

ΤΘΟΘΏΒΙΟΙ Οὗ ΒΟΙῚΘ ΒΠΟΠΥΤΠΟῸΒ ΘΥΘΙΏΤΗΔΙΘΏη. ΒΎΟΙΩ 

0815 διΌ μοῦγρθ, 6 τηϑίηὐδίμβ, 20 Οἰαβ568. ΟὗἨ Τη88 

ΘΙ ὑγϑηβο 66 ----- Οη6. ΟΟΠ ΘΙΠ]ηρ Ὡ1ΠηΠ6 βθ]θοῦ 

ῬΙΑΥΒ  Β]Οἢ γοῚ6 τηοϑὺ 864 ὈΥ̓͂ [Π6 ΘΥΔΙΩΙΗΔΥ ΘΒ 

οὗ Ὁπ6 ΜΙά4α]6 Αρϑθ ἴῃ ὑῃ 61} ΒΟΠΟΟΪΒ: ὉΠ6 οΟὔὮΘΡ 

ΘΟΠ ΑΙ Ιηρ 811 ΟΥ̓ ΠΘΘΙΪΥ 811 Ὁπ6 οχύθηῦ Ὀ]αΥΒ; οἵ 

[π6 Ἰαύαι οἶδθθ δῖ Ρ 8) ὁ. ΚΙγΟΠΠΟΗ οοη- 

ΒΙἋ6ΘΥ5. ὑῃαῦὺ [ῃ8 Π1η6 β6θ]θοῦ ρίδυβ σγθῦθ ὑ18}- 

ΒΟΥ 6 α ΠΌΤ ὕΠ6 διομοῦγρο δρουῦ 1100 Α.Ὁ., ᾶ)ῃὰ 

ὑῃᾶῦ οἡ ὑΠ15 ΟΟΡΥ͂ 816 [ΙὈΥΤΩΘα ΟἿἹ Ῥγθϑθηῦ Τη88 

ἴου ὑμποθθ ρα; θαῦ ὑπμδῦὺ Ρ δηα Ο χοῦ βκβῃ 

[γΌΤ 8 ΟΟΡΥ͂ οὗ ὑῃθ βϑῖὴθ δυοῃοῦυρϑθ τηϑάθ 1ὴ 8 

ὑνο ἢ οθηὔατΥ ὈΥ̓͂ ΒΟΠ]6 ΟΥὙΘΙΩΙΗΘΥΊΘῺ ὙὙὴ0 ὕοοϊκ 

Οἢ ὨΙγη861 ὑῃ6 οἴποθ ποῦ ΟὨΪΥ͂ οἵ ἃ. ὑΥϑη ΒΟΥ ΌΘΥ, 

Ῥυΐ, ὕο ἃ Θομϑι θυ Ὁ]6 οχύθηῦ, οὗ δῃ δαϊΐου δϑ ὙΧ6]]. 

ΜΟοΥΘΟνΟΥ, ὕπθ86 ΤΏ58, 88 ποῦ οὔθ! ]ηρ ὕῃ6. Ὠ]Π6 

Β6] θοῦ ῬΙαΥΒ, ὑγο 6 Ὀούῃ οορίθα δῃᾶ Κορὺ σι {6 

1685 οατθ. (ΟΠ ΒΘΟΘΘΩΟΥ Ῥ δηαὰ Οὐ 816 1685 νδ]ὰ- 

ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 5. Ῥγοΐδοθ ο ἢ1β δαϊΐοῃ οἵ Ἐπ ρΙ4θ5 (18δ5), δηὰ 

ἔγοση 815 Ῥνθίδοθ ὑο 06 Μιϑάθα (1852), Βου]η. 
1 ΠῚ6 ΑἸοοϑβϑύῦϊβ, Αμαγοιήϑοῃθ, Ηδοαρα, Η]ρροϊγίαβ, Μϑάᾶθδ, 

Οτγοβδίθβ, Ῥηοθηΐθθδθ, Πθϑαβ, Ττοϑᾶθθ. ΤΉ θβ6. οὔθ) ΘΟΡΊΟΥ8 

Β0Π}0118, ΘΒΡΘΟ14}}ν ὑπ6 Ἠθοαρα, Ογοβίθβ, δπηα ῬΏΟΘΪἾ5588. 



ΤΝΤΕΟΠΤΠΟΤΙΟΝ ΧΥῚῚ 

ΔΘ ὑῃ8ὴ [ῃ6 Τη85 οὗ ῃη86 Ὡ1Π6 Ὀ]δΥ͂β, ἴῸγ ὕνο 

ΤΘΘΘΟΏΒ: ΠΥΒΌΥ, Ὀθοϑῖιβθ ἯὙΘ6. ΤΥ 06. 7η]5]66 ὉΥ͂ 

[886 οοΥγθούοηβ τηϑάθ ΟΥ̓ [6 οΥϑιητηϑυῖθη 0 1 

[Π6 ὑνϑ! ἢ οδηὐαυΎ τηϑθ ἢ15 ΥΘΟΘΏΒΙΟῚ [ΤΌΤ ὑἢ 6 

ΘΥΟΠΘΟΥΡΘ; ΒΘΟΟΠΑ͂ΙΥ, Ῥθοδῦβθ ὑμ6 ἰοχὺ 185. ἢ- 

αὐθην ὑμχόνῃ Ἰηὔο ΘΟΠ αΒΙοη ὈΥ̓͂ ὕμ6 οΟἰΘΟΥΟΔ] 

ΘΙΤΟΥΒ ΟἵἨἉἁ {η6 οοργιδίβι Τὴ6 ὕνγο 1η585 ἢϑγύθ 

ΘΠΟΌΡ 1 ΘΟΙΩΙΏΟῺ ὕο 8 ΚΘ 1Ὁ ῬΥΟΌΘΌΙ6 ὑμδῦ ΠΥ 

οαηθ ἔἴγσχοιη ὑῃ6 ϑϑὴηθ βϑοῦγο06: ΠΟΥ αοθθ [ῃο 16 

ΒΌΡΘΘΔΙ ὕο ὍὈ6 Βυϊποιθηῦ δνιάθηοθ ὕἤο θϑύθ}]15ῃ ὑηδῦ 

016 οορὶθα αἰσθοῦν ἔγοση 0Π6 οὔμου : οουύαϊν 

156. ποὺ ἃ αἰτθοῦ ΟΟΡΥ͂ οἵ ΟἍ, θαῦ οπθ οδηποῦ θην 

[Π6 Θοηγθυθθ τοἰϑύϊοη σι ἢ δ βοϊαῦθ οθυ θη Ὁ. 

ῬΡ διὰ Ο Μὴ] 6 ἴουμα ἴο ἃρίθθ 1ῃ τηϑηϊθϑῦ βίαιος 
ἮΝ Οὗ Ὁ} γο]8- 

Τηϊβύθκοϑ ΟΥ̓ ἃ ΤΘίθυθμοθ ἴο ὕΠ68 ΟὐἽἹὉ1ο81 πούθϑ ΟἹ ἰἦνϑ πηρὸν. 

γνυ. 81, 84, 78, 123, 129, 384, 599, 606, δάσος 
096. Τῇ [Ο]]οσ ηρ Τϑίθυθηθοθθ 0011 βοῦν 88 

ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ οἵ ὈῬΙδοθθ ῇθσο Οὐ Ρ]ΔΙΗ]Υ͂ οοηὐθίη5 ὑἢ6 

Ῥούϊον τϑαίηρ:--- -217, 252, 261, 276, 848, 
8605, 427, 490, 641, 696, 708, 722. Τῃ 
7Ὁ06 [Ο]]ονίηρ 1 15. τηϑηϊοθὺ ὑμαῦ Ῥ 15 τἱρῃῦ :--- 

948, 614, δ47, ὅδ0, 602, 622. ἘΠΙΒΙΘΥ 

8η 4 Ῥίαπαθυ ὑμῖηκ Οὐ ΒΌΡΘΙΟΥ τὸ Ῥ; ΚΙΤΟΏΒΟΙ 

ΟἾγΟΒ 06 ρυϑίοσθῃοθο. ἰο Ῥ; 1 ὑῃ1ηκ τγ561 

τὉπῦὺ 15 δ τῇοσθ σψϑίθθθϊα ουιάθηοθ. ἴῸγ 

π6 ἰοχῦ; [ῸΓ δἰ Ππουρἢ ὃ ΘΟΠΒΙΘΘΙΘΌΙΥ͂ ἰΘΥΡῸΙ 11δὺ 



ΧΥ͂Π] ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

οἵ τηϑηϊζδοῦ ΟΥΤΟΥΒ ἱρῃηῦ θ6 ἀγα ἊἋΡ ἤοη Ῥ 

ὕμθα ἔγοτα Οὐ, γϑῦ 88 ταϊβίακοθ οὐ Ῥ αὐῖβθ ἤιοτη 

ΟΔΙΘ16 55. ὑγϑη βου ὕϊοιι,, δα οδῃ ὍΘ ΘΘΒΙΠΠΥ͂ ΟΟΥΥΘοΙθϑα : 

Ῥαῦ τὴ Οὐ {π6 νῖοθ 1165 ἄθθρϑυ, διὰ 1 Ὀθίῖθνθ ὑμδὺ 

ἴῃ 506. ᾿ηϑύθηοοθϑ ὅ7ἷ6 ἤν ὑἢ 6 ΟΟΥΤΘΟΙΟΏΒ. οὐ 80 

Ἰηοοτηρούθηῦ ρουθιη θυ Ἰηβῦθϑα οἵ ὑῃ8 51108 οἱ 

ββονπ. 8. ΟΒΙΌΪΘΘΘ ΒΟΙῚ06. ἘΕῸΓΪ 1πϑύθηορ, τη γ. 101, 
ἔγότῃ ὑμοῖν 
τοϑρθοῦνο " 3 
ἰγοαϊπηχοηῦ 

ἔνθεν αγραν 

οὗ ν. 101. θηρότροφον μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις, 

Τ Ῥο]θνο ὑμαῦ ὕΠ6 ψοταβ ἴῃ 0Π6 ΟΟΡΥ͂ ΤΌΤ] ϑΥΒΙΟῊ 

Ῥ «πᾶ Ο᾽ ψοῖθ ὑπτδηβουι θα σγοθ υυϊθθθη 85. Τ 

Ὦδνθ ρίνθῃ ὕμπϑιὴ (δῦ ὕῃ6 Βαροθϑύοη οὐ ΤΥ ἔγ]οπὰ 

Μτ. 5. Α116η), δμὰ ὑμαῦ ὑμ6 συϊῦον οὗ Ῥ, Ῥθίῃρ ἃ 

ΤΊΘΓ6. οοργΙθύ, γούθ θηρότροφοι ὈΥ͂ Τηϊδύθκα ἴοτ 
θηρότροφον (ἴῃ ΜΏΙΟΙ, 1 ΒΌΡΡοβθ, {Π6 -αἸδρΌἢ8] 

δηα τ] -δηα βύσγοϊοθ οἵ ὕῃθ Ν᾽ σχϑύ Ἰπαϊβθποῦ), 

7116 0Π6 ψυοῦ οἵ Οὐ ὕοοῖκ οἡ ὨΪΤη861 Ὁῃη6 ρδιύ 

οὗ δῃ βαϊδου, δὰ ομῃϑηρσθα θηρότροφον (ΏΪΟΒ ΒΘ ᾿ 

8150 τηϊϑύοοκ [ὉΣ θηρότροφοι) 1ηὖο θυρσοφόροι, 8 

οομ]θοῦσσθ βαρροοδύθα ὕο τὰ ὈΥ̓͂ [6 Ταχύθροβι 100 

οὗ Ὁπ6 ὕνγο ψογᾶβ πὰ υ. ὅδ, πόθι Νύσας ἄρα 

τνοβος Τῆς θηροτρόφου θυρσοφορεῖς. 1 αἰδιηρ ἢ οἵ 

ἐλ ανρος, ΒΟΌΤΒ6. Ὀοῦνγθθη [8 τϑοθηδίοη, ὙΠΟ 6. οδῃ 

ΤΆΥΘΙΥ αούθοῦ, δα ὑῃϑῦὺ οογγθούϊοηῃ οἵ ἔδαϊ!β οἵ 

ὑγϑηβουιρύϊοη. Ἰηα]οαῖθα ἴῃ ὑΠ15 ϑαϊδοη ΟΥ̓ Βπ0 ἢ 

ῬΏχαβοθ ἂθ Ρ', Ρ΄, Ο'Ἶ, ο΄ Τὴ {8185 [αὔξει 



ΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙΧ 

τοϑρθοῦ Ο ἢδδ8 οἸθδυ]Υ ὑῃθ δἀνϑηθαρθ. Οὐ [88 

ΤΩΔΗΥ͂ ΤῊΘΙΡΊηἃ] δὴ ΒΌΡΘΙΒΟΥΙΘα ΟΟΥΓΘΟΙΟΠΒ, 

8η ἃ πῃ 86 φΘΏΘΥΔΙΥ τἱσηῦ, 885. ΤΑΥ͂ ὈΘ6 

᾿Β66 0. ὈΥ̓͂ σἸδηοηρ ὉὨτουρ 6. οὐἹὔϊοαὶ ἡοῦθθ οἵ 

ΔΏΥ͂ οαϊθίΐοη. Ῥ, οὐ πμθ οὔδϑυ Βαπᾶ, θαῦ ΤΆΥΘΙΥ 

88 ἃ ποΐθ, 86 Βοῃηθ τη 685 1 ἢδ5 8 ΙΔ ΠΥ ὙτΟΙΡ 

ΟΠΘ; ἴου ἰπβίθηοθ, ᾿π ν. 87 Ῥ δὰβ εὐρυχόρους 
οογτθούθα ὅο ὑπ ἀμχηθύμοα]! εὐρυχώρους, ἃπα ἴῃ 

γ. 451 Ὁ Βαθ ψυϊθύθθῃ ονοῦ μαίνεσθε {Π6 νγοΥ 1685 

σύιθθβ, λάξυσθε. 

Ἡ. Κθρθθηβ χαούθθ οουύδίῃ υοίί. ὁοααῖ. νΙ ΔΘ, δι δ. 

6 8805, Π6 οομῃβαϊ θα ἴῃ Ταγ. ΚιχΟΠΠΟΗ μὰ5 ΝΣ 

Βῃον ὑῃαῦ ὉΠΟΥ͂ σγοῖθ [ϑισηθα ἴο ον ϑαῦῃου 

ἔο 15 οὐσῃ οομῃ͵θοῦστοθ. Α υϑίθγθῃοθ ἴο ν, 1060 

011 5007 ον ῃ6 ᾿πηροβῦύσσο ἴο 1 ὑἢ15 

στοαῦ Βοῃ αν βύοορϑα μᾶ5 ᾿Ἰηῆπθποθα ὑῃ6 οὐ [ΠΟΙ ΒΤῺ. 

οἱ ὕῇοβθ ῬαββαρΈβ. 

ΤῊΘ ΑἸαϊηθ οαἀϊθίοη ΡαὈ]ΠΒΠ6α “1η 1608 ἄοθ8 Τῇ κα 

ποῦ ὑῃΙΟΥ ΥΘΙΥ͂ το ἸΙρηῦ οἡ [ῃη6 ὑοχύ οἵ ὑῃθ 

Βδοοῦϑθ. [10 15 ἸΪουπηαρα οὐ Ῥ, δῃ νὰβ οαϊοα 

ὈΥ Μδοῦβ Μυβυχιϑβ, ἴῃ οβΘ. ῬΟΒβΘβΒΊΟὴ Ῥ 88, 

ε5 ΚιΤΌΟΒΒΟΙ 85 βϑῇονσῃ. Μυβϑαχαθ μᾶ5 1ηὐτο- 

ἀποθα βοὴθ οομ]θούαγ65. Οἱ ἢ156. ΟὟ; 8Πη4 88 

ὕΠ6176 15 ποῦ 8ΗΥ͂ τθᾶβθοῦ ἴο ὑθίθνο ὑμαῦ ἴῃ 

βαϊπηρσ 6 Βϑοοῆδθ ἢθ δα ϑοοθββ ἤο ΒΗΥ͂ ΤῊΒ 

θαὺ Ῥ, ὕπ6 ΑἸαϊπθ ᾶ5 ᾿εὐὐ|6 ΟΥ πὸ γϑϊπθ 1π- 
ὖ 



ἐν ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

αἀθρομάθηνῦ οἵ ὑμῃ6 8. ΕἸΤΊΒΙΘΥ αὖ ὕῃ6 δμὰα οἵ 

ἢ15 δαϊίοηῃ οἵ ὕ8 Βδοοῆδθ ἢδ5 ρίνϑθῃ ὃ οὐ ]δίοη 

οἵ 106 ΑἸαϊηθ δὰ 0 ἘΠΤΏΒΙΘΥ γα ποῦ 88. 

{Π8ὺ ἴῃ [Π6 Βδοοῆδθ Ρ 15 086 βοῦσοθ οἵ {Π6 

ΑἸΑΙΠ6. 

ΒΟ ΠΟ]. ΤῊΘ ΟὨΪΥ βεομοίϊα οχύϑθηῦ οὐ ὕῃ6 Ῥβοοῆδθ 816 

[μ6 [Ο]]οσηρ, πο σγοῖθ ἢχθῦ Ῥα]15η6α ὌΥ 

Μαύυμῖδθ το ὦ. Τὴ δτθῦ οἵ ὕΠθ 156. 10 ΤῊΥ͂ 

ΟΡΙΠΙΟΩ. γαὶθ 016 ἴῸΥ ὕμθ τἱριιῦ ππαθγβύθησιηρ οἱ 

86 ρᾶϑϑαρθ ὕο ψυ Ὡ]οῇ 1Ὁ ΥὙοουβ. Ὁ 

ν. 4061, τοῦδ᾽" ἐμοῦ. 

γ. δ98, οἵαν" περισσόν. 

ν. 611, ὁρκάνας" φυλακάς ὁρκάνη, κυρίως ἡ 

ἀγρευτικὴ λίνος (λίνου οοα. ὅον- 

τοχιὺ Μαὐνῃϊδθιϑβ). 

γ. 709, διαμῶσαι" λικμῶσαι. 

Τὴ6 Β81ὴη86 ΠῚΒ Βδ8Β. οὐ χρυσέαισι (γν. 97) {88 

ΘΊοΒΒ5 συνίζησις; οὐ ἡ. 151. ὉΠ6 οἿοθβθ περισσόν; 

οη βρέφος, ν. ὅ20, ἀπ ἀναβοάσας, ν. ὅ20, 0ῃ6 

ΘἿοδ5. ἀντὶ μιᾶς, ΜΏΙΟΠ Ἰηθᾶηβ ὑμαῦ ῃθ ὕνο 

ΒΥ 118.0165. ΔΥΘ τηθύγι ]γ Θαυνϑὶθηῦ ὕο ΟὁΠ6. 

Μ5 σοίζο. ΤῈ6 τὴ5 Οοὐΐοῃ. ὑβίονϑ βοηθ ἰΙρῃὔ οἡ Γ. 

1208, Τῇα πϑύυσγθ οἵ 815 βο-οϑ]Ἱθαὰ τὴ85 8ηα᾽ 

15 Τοίθύθηοθθ ὕο (818 ῬὈΪΑΥ͂ δῖ αθβουρθα ἴῃ 8 

ηοΐθ ου Υ. 1268. 



ΙΝΤΒΟΘΌΛσΤΙΟΝ ΧΧῚ 

Βαευὺ Ὀοϑιάθ ὑμ6 αἰτϑοῦ ϑυἹάθηοοθ [Ὁ ὕὉΠ6. ὑθδχὰ Γπαϊχτθοῦ 
ον. ἄθῃοθ 

Οὗ {8185 ΡὈῖαγ, ψγ πᾶν ἱπάϊγθοῦ θνυϊάθηοθ Ὀο [ον 088 

οορίουβ δηᾷ γϑ]υαῦ]6. Νομπὰθ ἴῃ Πἰ8 Πίοηγ- οὐ πεν 

δΙδοῦ, ΟΥ Ῥορίιοθὶ ἨΙΒΙΟΥΥ͂ οἵ ὉΠη6 δανθηύασθα οὗ ὡὼὰ 

Πιοησϑαβ, ὕῃ6. δαΐμοῦυ οὗ ὑπμθ Οδγιϑύαθ Ῥϑίθῃϑ, 

αΠὦ ῬΡηϊορίχαύαβ ἴθ ἴα Εἰκόνες Πᾶνα τη8άθ 

δραπμαδηῦ 86 οἵ Ὁ6 Βδοοῆβα; δῃηα (γῆδῦ ονθϑ 

ὕπο ὑπο οὐἹὔ]ο1 Ἰτηροχύδηοθ) ὑῃθῪ 411] αἀβθα 

Τη885 ΑἸΠουθηῦ ἸΌΙΩ ΟἿἹ Ῥγθϑθηῦ ΟἸΘβ, [ἴῸΓ {6 Ὺ 

ΟΔἢ ὍΘ ΒΟ ἤο ἤδϑνθ τα θηθτθ ὑη6 Ῥδβθαρθ 

ΜΥΠΙΟ Ῥ ψαηΐβ οοῃὐϑιηϊηρ ὕμ6. Ἰαχηθηὐαιϊοηϑ οἵ 

ΑρδΥΘ ΟΥ̓ΘΥ ὑῃ6 ῬΟΑΥ͂ οἵ Ῥοηύμθυβ. Τὴ Τιοηγ- 

βίδα, οἵ Νοηηαθ, [ΔὉ00. ΧΙΠν. ΧΙν. Χ]ν]., 15. 0016 

ἸΏΟΥΘ ὕπϑῃ 8. ῬΑΥΆΡΏΓαβΘ οἵ ὑπΠ6 Βϑοοῆδθ ἴὴ ἢοχϑ- 

ἸΤηθὕθυβ, 8η ἃ [ῃ6 ΟΥΚ 15 οἵ ουθαὺῦ 86 Ῥοΐῃ [ὉΓ 

ΟΥ̓ ΙΟΙΒΙῚ 86 ΘΒΡΘΟΙΘΙΠΥ͂ ΤΟΥ Θχρ᾽ϑηϑθίοη. ΤῈΘ 

ΟΠχιθύυβ Ῥδύθηβ 15. ὙΘΙῪ νϑ]υ8}}16 ἴῃ ἃ ΟΥ̓ 108] 

Ῥοϊηῦ οἵ νίθνγ. [ 15 ἃ ψυθίοῃ α] Υ βῦαρια ἀγδηη8, 

ΤᾺ] ΒΘ αὐὐτιραύθα ἴο ΟὙΘΡΌΥΤΥ ΝαΕΖΙΘΏΖΘητιβ, οἸ νη 

δ δοοοιηῦ οὗ [Π6 οἰτουχμγδύθηοθθ θα ]ηρ᾽ τπρ ο [ἢ 6 

Ῥαββθίοῃ οἵ ΟἸχτιθῦ; τὖ 15 τι ίθη δ] οσθῦμου. 1ἢ 

αἸΒθυ ] 1. θοῦ, τι ἢ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΘΗΩΥ͂ γοραῖα ἴο 

αὐϑη Ὁ, ἃμα οοηβίϑύβ οἵ 8. οθγΐο οἵὗἨ ὙΘΥθ65. ὕβΚθῃ 

ΟὨΙΘῆγ ποσὰ ὑπ6 Βδοοῆδθ, ᾿θθαβ, δηα Ττοϑᾶβθδ. 

Ρίδμαθυ ἀθρυθοιαύθθ ὕῃ6. οὐἹῦϊοαὶ ᾿τηροχύαποθ οἵ 

0π6 ΟἸχιδύαθ ῬαθΘη 5, 8 5805 ὑμαὺ ῬΙΟΌΔΌΪΥ ὑΠ 6 



ῬΉΠο- 
βύγαδαξβ. 

Αὐὐὔϊαβ. 

ΧΧἸΪ ἹΝΤΕΟΘΠΟΤΙΟΝ 

ΙῺΒ αϑθα ὈΥ̓͂ Ῥβουαο- ΟΤΘΡΟΥ Μῥὲὰδ ποὺ ΠΟ ἢ 

ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο Ρ οὐ Ὁ. Βαῦ ονϑῃ 1 1ὖ οουἹά ὍΘ 

ΒΠΟΤΩ ἴο Ὀ6 ΠΟΙ͂ΟΣ ἴο Ῥ ΟΥ Οὐ, 105 ΠΩΡΟΥΐθηΟΘ 

ψΟυ]α 501] θ6. ὙΘΙΥῪ ρογθαῦ, βῖποθ 1ὖῦ 15 ΑἸ ογθαῦ 

ἔτοα ὕμθη. ῬὈίϑμαρυ Ὠϊτηβθ! ἢ οομβιάθιβ Οὐ “ποῦ 

ΤΟ ΒΌΡΟΙΙΟΡ ἡ ἰο Ῥ; γοὺῦ ψιῆδὺῦ δὴ ᾿πηρουαηῦ 

δἀατθοη που] 6 τηϑᾶθ ὕο οὐὐ Κπον]θαᾶρα οὗ 1Ὁῃ6 

ῬΙΔΥ 1 γα Ῥοββϑθϑϑθα 0η6 Ἰοϑῦ ρογίίοῃ οὗ Ὁ. 

Ῥμμορύγαθαθ, ὑποῦρῃ ποῦ ΠΘΑΙ͂ 80. νϑ]αθ} 16 

δ 818 ὃδβ8 ΝΟΠΠῸΒ ΟΥ Ῥβθυᾶο- ΟΥΘΡΌΓΣΥ, 15. 501] 

ποῦ ὑο Ὅ6 ἀροϑριϑδθᾶ, Τὴ [Ὁ] οσιησ οχύσθοῦ ΤοϑῪ 

6 ἤθυύθ αυοίθα 85 ὑτοόσίηρ βοὰθ Πρηῦ οἢ {Π6 

Ῥαθθαρθ ὕο ΨΏΙΟΝ 1 ΤΟΙΘῚ5 :---τκαὶ ὁπόσα ἱκετεύει 

ὁ Πένθευς λέοντος ἀκούειν φασὶ βρυχωμένου. 

ΤῊΙΒ ΒΘθϑὴ8 ὕο οομῆττ ὑῃ6 οΥἸ ]οΐϑτη οὗ Μαυῦῃϊδθ 

Οη ἩθΙΙΏΔ1)Β Θιτϑηρσθιηθηῦ οἱ νυν. 1199. δ866ᾳ., 

αποὐθα ἴῃ Π6 ΘΟΙΩΙΠΘΗΘΔΙΎ ΟἹ ὑμαῦ [1η6.} 

Αγρϑίῃθβ, συοίθά οὐ ν. 1990, δηά ὥρθῃθοθ 

(ΗΙΡΡοϊγύαθ8) τηῦϑῦ δῦ το ἤῃθ 1}]5811ηρ' 

Ῥᾶθϑαρθ, δῃἃὰ ὑμουθίοσθ ἤᾶγθ δὰ δοῦθθὲβ ἴο ἃ 

αἸΠθυθηῦ 15 ᾿ΠῸᾺ] ΟὐἿ8. Αὐταθ ὑτϑηβιαύθα [ῃθ 

1 ΟΙΏΡΑΥΘ 8180 1 γν. 1184 86ηᾳ., πρόκειται καὶ ἡ κεφαλὴ 
τοῦ Πενθέως οὐκέτ' ἀμφίβολος ἀλλ᾽ οἵα καὶ τῷ Διονύσῳ ἐλεεῖν, 

νεωτάτη καὶ ἁπαλὴ τὴν γένυν καὶ πυρσὴ τὰς κόμας ἃς οὔτε κιττὸς 

ἤρεψεν οὔτε σμίλακος ἢ ἀμπέλου κλῆμα, οὔτε αὐλὸς ἔστησέ τις οὔτ᾽ 

οἶστρος, δια Μ{ΠῸῈ νυ. 1164, 1166, ἡ δ᾽ ᾿Αγαυὴ περιβάλλειν μὲν 

τὸν υἱὸν ὥρμηκε, θιγεῖν δὲ ὀκνεῖ, προσμέμικται δὲ αὐτῇ τὸ τοῦ 

παιδὸς αἷμα, τὸ μὲν ἐς χεῖρας, τὸ δὲ ἐς παρειάν. 



ΓΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΙΙΠ 

ΒΘοοῆθθ, 85. ἸὩΔΥ̓͂ 6. βθθὴ ἴτοη] ἢ18 ἰγϑρτηθηΐβ, 

Ῥαὺ ὑῃΠ60Υ δ1ῖ6 οὗ ὩῸ 188 [Ὁ 8 ΟΥἸΘΠ]ΟΙΒΙ οἵ 0ῃ8 

ῬΙαΥ. ΘΘΥΙΒ. ΤὨΘΏΠΟΙΒ ἃ «γί θιι8 ὈΥ ῬΘΟΌΨΙΠΕΒ, 

8 5605 ὑηδῦὺ ἴῃ ὑῃϑὺ Ὀ]ΔΥ͂ 1ὖ γγαὰβ ποῦ ΠΟ ΘῸΒ 

Ῥαὺ Αοοοίθθ ψῆο γγ8β8 ᾿ἸΡΤΙΒοηΘα ΟΥ̓ ῬαϑηθῃθΘαΒ. 

ΕἸΙΏΒΙΘΥ͂ ἀΒΒΌΤΩΘΒ ὑῃαὺ ΘΟΥΥΤᾺΒ ΒΡΘΘΚΒ οἵἨ ῬϑοῦνΙτΙΒ 

ΟΥ̓ τηϊϑύακο ἴου Αὐΐαϑ, δηα ὑμαῦ ὕμθύθ νγᾶβ 0 

Ρεγέϊοιβ ὉΥ Ῥδοῦγιαθβ. [Π 80, Θθυύσιαθ τηπϑῦ, 

ὉΠΟ6ὺῖΘΥ ὑῃ6 ᾿πἤσθηοθ οὗ βϑοῖὴθ οοῃαϑίοη, ἢᾶγνθ 

αὐὐιθαίθα ἰο Αὐδϊπ59 ὕπΠ6 δοοουπηῦ οἵ Ονϊά, Μοί. 

111., ἴου' ὑΠ6Υ6 15. ὯῸ τϑαθοῃ ἤο Ὀ6]1ΊΘγα ὑῃϑὺ ᾿ἀοοούθϑ 

δΡΡΘΘΙΘα 1ῃ [η6 ῬὈΪΔΥ οἵ Αὐὐ1υ8. 

Π 

ΤΗΝ ΒΕΙΠΟΙΟΌΚ ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ, ΤἸΜΡΟΒΊΤ ΟἹ ΤῊΝ 

ΒΑΟΘΟΗΑΞᾺ, 

Νο τϑϑᾶρϑυ οἵ Ὁη6 Βϑοοῆϑθ οδῃ [841] ἤο 6 1τ- 

ῬΥΘΘΒΘα ΕΥ̓͂ [Π6 ΤΘΙΏΔΙΚΑΌ]6 ΒΡΙσῦ οἵ βρθοι]δῦνο 

οοῃὐθηθμηθηῦ ἃπηα ἠρεμία “Ὠϊοῆ ρεδύναᾶθα [Π68 

Ρίᾶγ. Ἠθπορ 1Ὁ ἢδβ ὈθΘὴ βοϊηθίϊηββ γϑοαγαθᾷ 

δὃ5 ἃ ῬαΙποᾶθ οἡ ᾧπθ ρειῖὺ οἵ ῃ8 ρβᾷ Ἐπ1]- 

ῬΙαΘθ, ΟΥ γϑοδηΐαθοη οἵ ῃ6 δἀναπῃορα νἱϑνβ 

Ἰουηα 1 15 ΘΑΙΠΘΡ ΌΪαγβ. Τῦ 15. βιρροπθα ὑπμδῦ, 

Ῥδοῦν]αξβ. 



ΧΧΙΥ͂ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἴδ] ]ηρ [6 ΔΡΡσυοδοῦ οἵ οἱ ἃρθ, ἢθ ἤθὺθ ῬγυθΘΟ 65 

[μ8 ψουβΡ οὗ ὕποβθ σοάβ οι ἢθ δα ἀθϑρίβοα 

ἴῃ ΠῚ5 ρῥυΐηθ, 8δηα ἀθίθηαθ ὕποϑθ ΘῈ ΡΘΙΒΌΙΟΙΒ 

ὙΠΟ Π6 Π8α 1ῃ 18 γουύῃ 855811686, 

Τ 6. τοῖς ΤῊ6 βἰὐαίθιηθηῦ ὑμαῦ 6 ἤϑνα ἴῃὰ {6 Βδοοῆβθ 

ταροδσα 8, ΤΩ Θηὗῦ οὗ ἃ τϑϑούϊοῃ ὕο οὐὐποάοχυ δῃηᾶ ἴο 

Ῥ6Π16 6 ἴῃὰ ὑπ6 τοὶϊρίου οὐ {μ6 ἀΐππθ ψὰβ ἢγχϑὺ, 1 

Ῥ6]θνθ, οοιηθαίθᾷ ὉῪ Ἠδιύαηρσ, δηᾷ ἢὰ8 Ῥθθῃ 

ΤΘΟΘΗΪΥ ΒΕΘΟΘΑΒΓΆΠΥ ορροβθα ΟΥ̓ Ρίδῃμαου. ΤΉΘΥ 

Πᾶνα φοϊηϊοθα ουοὖ ὑῃαῦ, 1υϑὺῦ ἃ5 1ὴῃ ὑπ Βδοοῆδθ 

Ῥρηύμθαβ Βα Ηθυθ ἀποὺ ὕπ8 νθηρθᾶηοθ οἵ ὑπ6 ροὰ 

ὙΏΠΟΒΘ ῬΙΘΙΌσΘῦνοΘ ἢΘ6 ΤΟΙΌΒΟ5. ἴο ΘὨΪΟΥ, δα 

ΑΒ 8ῃόοῦι Ὑγηρ056. ΟΠ ἢ6 ΥΟαθοθ ἤο 8οκη ον ]θᾶρθ, 50 ἴῃ 
ὈΥ͂ ἃ ὁο- 
ῬΔΥΪΒΟῚ Βα ἐμ. ᾧμθ Ἡ]ΡΡοΙγύμαβ, ἃ ῬΙΑΥ Ὑυϊδίθη. ΠΘΑΥΪΥ {μι 

πὸ γ ΔΒ Ὀθίογθ, ἩΠ]ΡΡοΙγύυβ ΒἤοΒ ὕΠ6. β8116 οοηὐι- 

ΙΏΘΟΥ ἤο ΑΡγοάϊύθ, δῃὰ ϑ0} 85 ἃ ϑ17}1|80 

ῬαΠΙΒητηθηῦ. 6 ἢδῦθ ποῦ 1ῃ 6 Βϑοοῆϑθ 8ηΥ͂ 

Οἤϑηρα 1 0:6 ρῬοϊηῦ οἵ νἹ6 7 ΠΤῸΠ] ὙΥΠ]ΟῊ ΕΠΧΊΡΙα 65 

Τοραγαβ [η6. οΪα ροαβ οὗ ὕῃθ πϑαύῆθῃ τηυὐθῃοϊορῦ. 

ΑΆ5 Αρῃχοαϊύθ 15. ΠῸ ΙΏΘΓ6 Ῥθύβοηδὶ ροάάθϑβ, Ὀαύ 

ὃ στθαῦ ἴϑούου ἴ1ὴ 6 οὔθ οἵἨ ῃ6 σψου]άᾶ, δηα ἃ 

ΒΟΤΟΘ Οἵ ΠΒΡΌΙΠΘΒΒ 8ηα ἸΟΥ͂, 580 Π)ΙΟΏΥΘΒ 15 ποῦ 

ΟὨΪΥ {πΠ6 ροα οὗ ψῖπθ6, θὰῦ 8 ΒΙΘΉΘΥ ῬΘΥΒΟΠΙδοδ- 

[ἴοῃ οἵ Ῥϑβϑίοη ἴῃ το] ρίοι, δα ἸΟΥ͂ πῃ 116; δῃὰ 

7Π6 ἩΙΡΡοΙΪγύυβ 88 γ70611 δ. ὑῃθ Βδοοῆδθ ὑθϑοῦῆθϑ 

1 ἘΣ ρΙ 65 Βοϑυϊαϊιβ, Ἡδιιθατρ, 1844. 



ἹΝΤΕΟΏΠΟΤΙΟΝ ΧΧχν 

ὑμαῦ ὸ 5ῃοι]α ποὺ πθϑοθοῦ ὑῃθ86 βοῦγσοθϑ οἵ 10Υ,. 

ΘαὐΠαβίαϑη, 8η6 ῬΘΒΒΙΟΏ, 885. ΤΟΥ ἰηδύδηοθ, ἴῃ ΥΓ'.. 

107, 
ω ΑΝ ᾿ ὃ ᾽ὔ ἴων 60 ᾽ὔ 1 

τιμαισυν,. ω σαι. αὐμόονωὼν χρησ αι χβεῶων. 

ΤῊὴ6 Ββοοῆδθ υϑριοραύθβ τὸ σοφόν, γαϊϊοπαζίϑην, 

α8 τνογγυϊγυγείζηοηαε γϊμοῖρ, 85 ΒΟΥ ΔΥΑΥ͂ ὑγϑδ- 

Ἰαύθϑ 10, Θομ ἀθιη]ησ᾽ ἃ ΥΘ001] [ΥΌτὴ ῬαΌ]1ο ΟΡΙΠΊΟΗ, 

89 1 Υ. 991, 

" 5 κα Α 7 “ ᾽ 
οἴκει μεθ᾽ ἡμῶν, μὴ θύραξε τῶν νόμων, 

δΔηα ὑῃ6 Η]ἹΡροϊγύῦιϑ, ν. 9 Ὁ, ΘΟ ΘΠαΒ 

μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον : 

50 4150 ἴὴ ΗἸΡΡ. 467 δπηᾶᾷ 487, δπᾷ ἴῃ Μοϑᾶ. δὅ80, 

ΟΥ̓ΘΙΥΙΒΘΏΘΒΒ, 8 “ὕοο᾽ ρστοαῦ τοηθιηθηΐβ᾽ἡ (ο 

τι80 ὑῃ8 Ῥῇγαβθ οἵ ΒΙΒΠΟΡ Βα 16.) ἅτ οοπαἀθιηηθα 

85 ΒΓΥΟΠΡῚΥ 85. ἴθ πῃ ἤχϑὺ ϑύββιτηοη οὐ {68 

Βδοοῆδο; ἐπιλελήσμεθ᾽ ἡδέως γέροντες ὄντες, 

ΒΌγ5. ΤΊγοϑίαβ, πα ἴῃ ὑγαῦῃ ὕῃ6 ῬΘΟΟΉΪΟ ὙΥΟΥΒὮ1Ρ ΚΥταρααν 
πϑῦθγρ, δηᾶ 

ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἀθβουροα 85 ὕη6 πϑοϑῦϊοῃ οὐἨ Ὑϑύϊοη ΠΟΥ, τοοο ἔτομι 
ΤϑύϊΟΙ Δ ]15}1. 

δ 85 Ῥδϑϑιοηδῦθ ΒΡ Υ ἢ πδῦπσθ. ΤῊΘ 

Μϑοπμδᾶβ τὰῃ Μν114 ὑτοῦρ 0Π6 τηοσηύδιηϑ, οΪδα 

1 Ηδυίαηρ ἀηᾶογούθη ἀ8 ὑΠ18 Ῥᾶϑϑαρθ ἴο τῇδ “ἷὲ 5ῃοθ]α 
ποῦ τοίαδα ἴο [Π8 σοαβ ὕῃ8 ΒοηοὰΣ ἄτι ὕο μοι ἢ ; θαὺ Ὀούῃ {ἢ 8 
Ἰαιηριδρθ 1561 δη4 Π8 οοπίοχύ τϑατῖτα ὑπαὺ 16 5πο]α ὉΠπ61- 
βίδα “)ὸ 5Ποι]ἃ ποῦ πορίθοῦ ἴο τηᾶῖκθ τι88ὲ οὗ ὕΠ8 ὈΓΙΙ]ΘΡ6Β 
ΜΘ. ὑΠ6 ροαβ ρσῖνο π5,᾿ ΜΨΏΙΟῊ 816 ἴῃ ὑΠ]15 οα86. ὕῃ68 ἔργα ᾿Αφρο- 

δίτης. 



ΧΥῚ ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

1ῃ ἴσῃ Βκἰπ5 δηα ρΙγα]οα τι βηδκθθ, θαῦ ΥΑν 

Πθβἢ, δι ἃ 8.0 16 ὕΠ6 γουπρ οὗ ψ]]α Τϑαβϑίβ ΤῊΘ 

βυθὺ βύδδιαοη (370-431) σι 1085. Ῥϑηθρυυϊο οἢ 

0η6 οηὐμυϑιαϑῦϊο ὙΟΥΒΏΙΡ οἵ ΤΙοηγϑιιβ, πα 1ὑβ 

οομαἀοιηηϑύϊοη οἵ ΟΥ̓ΘΥΨΜΙΒΘΏΘΒΒ, ΤΥ ΒΘΥΝΘ 8ἃ5. 8 

ἔαϊν ϑὐαύθιηθηῦ οὗ {Π6 τηογὰ] ραγροτῦ οὗ [6 Ὀ]δγ ; 

[Π6 αυΔ ΠΥ ἴῃ Ῥθηὐθιιβ ῬΌΠΙΒηΠΘα, 50. ΒΘΥΘΙΘΙΥ 15 

ὕβρις, διὰ (ῃῖ5 15. ἃ βὐαίβθ οἵ τηϊη 8.8. ΠΘΔΥΪΥ 88 
ῬΟΒΒΙ16 06 ορροβίύθ ὕο ὑπμαῦ ὕο βοῇ ὑη6 ΠΟΙ Β 

ΔΒΌΙΧΘΒ ἴῃ. ὑΠη6 ψγοτάβ --- 

τὸ πλῆθος ὅ τι τὸ φαυλότερον 
5. 7 ἴω 7 Η ἠὃ λέ 5.» ῷ 

ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν. 

1 Ἡδγίαμῃρ, Ἐπιρ. Βοϑῦ. νο]. 11. Ὁ. δδ1, “Βαῦ {Π6 ψοΥΒἢΪρ οὗ 
Βδοοθτβ μ8α ΟὯ6 ἀπΔΙΥ ΜΏΙΟ. νᾶβ, ΤΏΟΤΘ ὕῆϑη ΔΗΥ͂ ΟὔΠΘΓ, 
οΔ]Ιου]α θα ἴο οἷν ὈΠΡῚΏ ἰο Τῃ86 ἀγϑῖηδ, δη 6 Ῥδιϊοι]αυ]ν ἴο 
ὑγαρθαν : πδιηθὶν, ὑπ 6. οηὐιιβίαϑην ὙΜΪΟΏ ἔουτηθα δὴ θϑβϑϑηὐίδὶ 
Ῥαγὺ οἵ 10. ΤῊϊθ. δ βίδϑιη Ῥγοοθθαθα ἔγοση 81 ἱπ ρβϑ] οηθα 
βυτηραύῃν σι ὕη6 ονθηΐβ οἵ ἡϑῦαγθ, ἢ οομμδχίοη ΙΒ [ἢ 6 
ΟΟΌ56 οἵ 0Π6 βθᾶβ8οηϑ. . . . 186 ἀδβῖγθ οἵ ϑβϑοδρίηο ΟΠ 8607 
1ηὗο βοιῃθῦμϊηρ ΠΘ 8πα βύγδηρθ, οἵἨ ᾿ἰγηρ ἴῃ 80 ἸΤΠΔΡΊΠΑΥΥ 
ψγοΥ]α, Ὀγθα 5 ΤΟΥ Ἰὼ ἃ Ὁπουϑδηᾶ ᾿ηβδύϑηοθϑ 1ἢ [686 ἔβϑίγδ β 
οὗ Βδοοβιβ."-- - ΜΉ 1ον, ἩΠπῚ, Οὐ, 11{, 1. 889, 

2. 480, 481. Α5 {6 ψοτὰᾷὰ φαυλότερον Ὧδ5 ὈΘΘῺ ΒΟΙΏΆΘΟΪΙΙΗ68 
τηϊδιηαοιθίοοα, Ὁ 156 τον Ψ Ώ1|6 ἴο τηθηδίοη {μαῦ φαῦλος 18 

ἔουῃᾶ ἴῃ {π6 βθη86 ΜΏΪΟΘΩ Ὁ Ῥθᾶ15 Πογα, 1.6, ηιοαογαΐε, ρίαΐη, 

ἴῃ ἰοη 884--- 

φαῦλον χρηστὸν ἂν λαβεῖν φίλον 

θέλοιμι μᾶλλον ἢ κακὸν σοφώτερον, 

δα ἴῃ ἀπάτσοιη. 482--- 

σοφῶν δὲ πλῆθος ἀθρόον ἀσθενέστερον 

φαυλοτέρας φρενὸς αὐτοκρατοῦς, 



ΤΝΤΕΟΘΤΠΟΤΙΟΝ ΧΧΥῚῚ 

ΤΟ 581ὴ6 ἰθθβοη 15 ΔΡΆ1η Ῥγθϑοῆθα 1ῃ ὑπ 8η- 

υἰδύσορῃθ ἂμ δροᾶβ οἵ ὕμθ ὑδῃι|τα βὑδβιηοῃ, νυν. 

882, 86ῳ.----- 

ὁρμᾶται μόλις ἀλλ᾽ ὅμως 

᾿ πιστόν τι τὸ θεῖον σθένος, κ.τ.λ., 

δα ὑΠ6 ψΏΟΙ]8 Ῥ]οῦ τϑοῆθ5 105. ἀδηούηιοηέ αὖ ν. 

1326... 
ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ 

ἐς τοῦδ᾽ ἀθρήσας θάνατον ἡγείσθω θεούς. 

ΤῊΙΒ 15. ΠΏΘΥΘ ἃ ΤΠΟΟΘΙῚ ῬΙΔῚ σου] α ἤδνα οῃαθα ; 

0Π6 βοηὐιτηθηῦ οχρυθϑβθθ ὕΠ6 ρυτρογὺ οἵ πΠ6 ψ 016 

ῬΙΑΥ, δα [ῃ6 ουγΐαϊη σοῦ] ἤν [8116 δυηϊα 

ΔΡΡΙΘΒθ. Βα ψὸ τηυϑῦ ὙΠ ΘΙ Ὁ ὑμαῦὺ {ἢ 

τοῖς ροοῖβ δα ποὺ ὑῃθ τηθϑῃβ οἵἨ ἁ δϑύοῃιβῃ]ηρ 

ὉΠΘΙΣ ὭΘΘΙΘΙΒ ΟΥ̓ 8ὴ ἀποχρθοῦθα γοϑα]ῦ; ὑμ6 φἱοὺ 

Δα ὑῃ6 αδηούηνεγέ σγουΘ Ῥούῃ [ἈΤ1Π1ΔΥ ὕο [ἢ6 

βρϑούαψουβ ; ἤθῆοθ (ύο οοαμῃύθι θαίθημοθ {Π15 ἀ15- 

ϑανθηΐαρθ) ἴῃ. ᾧῃ6 αἸθίοσιθ ὑῃ6 Οατροὶς ροοὺ πὰ 

ΤΘΟΟΌΙΒΘ ὕο {Π6 εἰρωνεία, ὙΨΈΏΙΟΙ 15. 8580. ὈΘΑΆΘ ΠΥ 

ἀϑθοα 1ῃ ὕμ6 ὑγθαύηθηῦ οἵ ὕῃθ ομδίϑοῖοσ οἵ Ῥοῃ- 

ΠμΘὰ5 ἴῃ 8185 ὈΙΔΥ ; δῃα 1ῃ ὑπ αδηποιϊζηιεγνέ [Ώ6Υ 

Ια ποῦ ΤΩΘΙΘΙΥ ΟΟΠΒ]ἀθ' ΠΘη ὕΠπ6 5οΥῪ ὙΥ8Β 

[018, Ὀυὺ ταῦμου δηθὰ δὖ τουπμαϊηρ οὔ {μ8 

ΜυΟἢ οἵ {1|6ὸ ϑριτἱῦ οὗἨἉ {185 Οαδθ τηδυ 6 ἴοπιηα (ϑαρΡῃὈ. νν. 19 
86η4.}) ἴῃ ὑπ ΒΡΘθοῦ οἵ Τθϑθθαβ, ΠΟ, ἃ5 Ῥίδηαου ὙΘΤ Δ ΚΒ, 

ΒΘΘΙῚΒ ο Ὧ6 {ῃ6 δόαιῖ Ἰαέωϊ οἵ ἘλΤΙΡΙα 68. 

εἰρωνεία 
δα 
οι οα 
γιυαονηνα-- 
ὉΠ 6 }} 
ΔΥΘΙΒΌΙΟ 
ῬὈδ 518. 



ΧΧΥ] ἹΝΤΕΟΘΤΟΤΙΟΝ 

ὩδΥΤ ύγο, δη6 Βῃονηρ 105. τοϊαύϊοη ὕο 6 “016 

ΟΥΟΪ6 οἵἱἠἨἠ οοῃμηῃθούθα τηγύῆθ.Ό Ἠθποθ 1]Οη ΒαΒ. 

Τογθῦθ!]β 6 αύατο οἵ ὑμθ αἰουθηῦ ομδυϑούθυβ 

ἴῃ 6 Ὀ]ΔΥ͂, θη οοποϊααθθ ὈΥ̓͂ Τοίουυτηρ ὕΠ 6 το- 

ΒΡΟΠΒΙΌΙΠΟΥ ὕο Ὠ15 [αύθου, Ζθαβ. Τὴ6 Ζθιι8 6Ὁ 

γιαούνα 15. Ἰα γοαποθα [ῸΥ ὕΠ6 ῬΌΣΡΟΒΘ οἵ τϑβϑίηρ 

0πΠ6 σοά ἃῦογθ ὕμποβθθ οοῃῆϊοίβ δηα δανθηθασθβ 

ὙΥΏΙΟ. τϊρηῦ ἤᾶνθ Ἰονγοθα τὴ 1ῃ ῃ6 τη]ηα8 οἵ 

{μ6 βρθοίθοιβυ Ηοδοθ ἢδ5 ΟΟΥ̓ΘΙΏΪΥ τηϊβοοη- 

οοἰνοα {πμ6 οἴποθ οἵὗἠἨ μ86 δι ὁ ηιαρίδηα. Ἦρυθ, 

85. 1 ΤΩΘΩΥ͂ ΟἹ ὑῃ6 ὈΙδαυβ οἵ ΕαΤΊΡΙα 65, ὑῃ 6. φούϊοῃ 

οἵ 6 ρῬῖίθοθ 88 Ὀθθὴ οοιῃρ]θύθα Ὀοΐοσο ὑῃθ ροά 

ΡΡΘΔΥΒ, ἃμα θουθ 15 1ῃὼ σα ἢὸ Κποὺ ἴο ὈΘ 

τπηὐ]θα ὈΥ ΠΙῚΒ ἸηουνΘη ]0Ὴ. 
ἘΠΊ 68 ΤῊ] Τ Ἷ ΚΤ αὐ παι ν ἘΠ ΡΙαΘ5. ὙΠΟ ΘΒ ΙΟΏΔΌΪΥ αἰτηθα αὖ ΤϑΊΒΙηρ 
βορμίβῦβ.. ἢ αἀθθρθῃϊηρ 6. Ῥοραΐδῦ νἱθνβ οα. Ἰπτηρογίδηῦ 

ΟἸΘΘΤΟΠΒ οἵ ὈΘΙ16Γ, δηα ἴτοσὰ ὉΠ18 Ῥοϊηῦ οἵἨ ΥἹΘῪ 

ἢ6 ἃῃα ϑοούαύθθ ἢδγ Ὀθθῃ οἰδββθά σι ὑῃ8 

ΞΟΡἢΙδίθ. ΝΟΥ 15 Ὁπ6 ΟΟΙΏΡΑΙΊΒοη σὐῃοῦῦ 

Τυδύϊοθ, ργονι θα ὑῃ6 ξο]οσίηρ ἱτηρουθαπὺ αἰ 67- 

Θη06 Ὀ6 ποῦ ονϑυϊοοκθά. 116 ὑῃ6 ΟΡΒΙΘίβ 88 

ἃ ΟΙΔΒ5. ΔΡΡΙΥ Υϑὐϊοηϑ]θτη. ἴο 6 γϑοθινθα ἴδοῦβ 

οὗ ῬδΙΙ6Ε ὑποιλβϑίνοθ, οὐ ἔθανθ ὑπ6 11 τηοσϑ] ἀθ- 

Τουτ 0165. ἀπὐουοιθα, ΤΘΟΟρΡΉ ΘΙ Πρ ἴῃ ὑῃθιη πϑὶῦ ΠΟ. 

δὔμιοα! ᾿ηρουῦ ΠΟΥ Ιηϑὑγαχηθηῦδ οἵ ΥΘΟΘ ἢ ΘΥΘΌ]ΟΠ, 

ἘΠΙΊΡΙα65. δηα δοογαύθϑ, οα ὕῃ6 οὔμου' ἢδηα, δοοθρῦ 



ἹΝΤΕΟΘΌΠΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ 

ὕΠ689 ἴϑούβ, θαῦ 10 ΘΟΠΒΙΟΤΙΏΙΥ 10 {Π18 Δ515 

βηἀθανοῦῦ ο γ8186 8δη ἄθθρθὴ ῬΟΡΌΪδΙ ν]ΘΥν8. 

ΤῊΙ5 βὐδηαροιϊηῦ 15. Ῥαῦ 1 8 βίχσομῃρ' ΠΗῦ ἴῃ Ἦθρι. 

Ἑὰὺι. νν. 13541-185406, δηα Ἰοη 444, δηα 15 [οὰπα 

1Ώ ΙΒ ΘΘΙ]ΘΥ 85. Ὑ61] δβ. Π1Β Ἰαῦθυ Ὀ]ΘΥΒ; [ὉΓ 

τηδύϑδηοθ ἴὶὴῺ Βδοοῆ. 314-818, σἤοθ τ ἢδᾶνθ 

ΤΊΤΘΘΙ δ᾽ ΘΏΒΘΙ ἤο ἢὍἢη6 οἤδρθ οἵ ἱτωτη οΥ ΠΥ 

γΏ100 Ῥοηὐμθαβ ὈΓΙΠΡΒ ἀρϑ]ηϑὺ 6 ΒΘΟΟΏΙΟ ΟΥ̓ΡΊΘΒ. 

ΤῊΘ πυπραποεῦθα τηϑη σοι] α ἤᾶγα ασθίθηαθα 068 

ἸΤΙΩΙΩΟΤΆΙΠΥ ἸΠΟΌΤΤΘα 1ῃ 6. βούνιοθ οἵ ὑπ6 ροᾶ ; 

0Ὁ86 ϑορῃιβθῦ σοῦ] ἤδγθ ἀργοούοα ὑῃ6 Ὀ6]16 1 ἢ 

Θηὐδ116α Ὁπο ΒΟΥ : ΠΙΡΙαΘ5. ἀοθθ πϑΙῦΠου, ἢΘ 

Ιοανοα ὕΠ6 Ῥ6]16 Γ πηὐουοῃρα, δὴ βἤονγα ὑμαῦὺ τὑη- 

ΟΠὨΔΒΌΥ 15 ποῦ 108 ΠΘΟΘΑΒΑΥΎῪ ΟΟΠΟΟΙηΙ θη. Τὺ 185 

[πΠ6 προρίθοῦ οἵ {ῃ158 αἰβυϊηοθοη Ὀθύνγθθῃ {ῃ6 

ΒΟΡὨΙδῦο δα Ἐατ]ριάθϑῃ ροϊπῦθ οὐ νἱθν σψὩ]Οἢ 

85 Τοϑύθυθα ὑῃθ οριῃϊοι ὑμαῦ ὕπμθ Βϑοοῆϑβ 15 8 

Τ6 001} ἔτοιη ὑπ6 “ελίἄγιρ οἵ ὨΪΒ ΘΑΥΠΘΥ ΤΟΤΕ, 

δηα ἃ τοϑούϊοῃ ὑονγαιβ ἃ ἀορτηϑῦϊο οὐὐῇοσοχυ : 

ΠΘΙΘΘ5. ἴῃὼ ὑγαῦῃ ὑπ τα] οηδ θη ΟΠ Π6 οοπ- Ἀθοαρίδα. 

ἄθιμηβ ἴῃ 0π6 Βδοοῆδθ ἴβ [Π6 τϑὐϊοηδ] θη) οὗ {Π8 

ΘΟΡΠΙϑῦ]ο βυθηαροϊηῦ, Θηα ἐλαΐ 6 ΘΟΠ ΘΙ ἴπ {Π6 

Μοᾶθο δηα ὑμθ ἩΠΡΡροϊγύαϑ, υυιϊῦΐθῃ ὑπιυῦ ὙΘΔΥ5 

Ῥοίοσθ ; δῃηα {ΠπΠ6 τϑῦϊομπδβθτη οὗ ΠΡ ΘΘΥ]ΘΥ ὉΤΟΥΚΒ 

ἴ5. ὑῃ6 βοογαίο- ασΊρΡΙάθδῃ ταῦ] ϑίθτη οἵ ]Οἢ 

ΟΙθθι ὑγϑοθθ ΤΥ Ὧ6 ἴουπμα ἴῃ 6 Βδοοῆδθ, ὑῃ6 



ΧΧΧ ΤΙΝΤΕΉΟΘΠΟΤΙΟΝ 

γγοΥΚ οἵ ὕΠ6 ρῬοούβ οχύγθιηβ ᾶρθβ.0 Τῇτϑ 1ὖ νγαβ, ὕο 

ααούθ 6 οὈβουνϑύϊοῃ οἵ Ῥίϑηαθυ, ἃ5. συϊάθϑ οἵ [88 

ατθοκα ἴτοη Ἠ]]Θηῖθηη ὕο (ὐΟΒΙΟΡΟΙ ΘΏ15γη, 85 

ὉΠ ΠΘΙ]ΘΏΊΒΘΥΒ. οἵ ὕῃ ΗΘΙ]]Θηθθ, ὑμαῦ ΕΛ Ια 6 5. δηα 

Θοογαῦθϑ ᾿ΠουΤΥΘα [Π6 ἸΥΥΘΟΟΏΟΙ1]8 Ὁ]6. ΘΏΤΙΥ οἵ {86 

| ἨΙΠΘηϊθὺ ΑὐἹϑῦορ 8685. 

Βρθουϊαῖνε Βαῦ ὑπουρῇ τὖῦ 15 ΜΎΟΠΡ ἤο ΔΒΟΥ6. ὅο {ῃ8 

ΟΝ Βδοοῆδθ ἃ ἀβθἤηϊΐθ γϑϑούϊοῃ ὕο 0ῃ6 τϑ]ρίοῃ οἵ {6 

δισθ, Οὴ6 οϑηποῦ [81] ὕο ΟΌΒΘΥγΘ δὴ ϑύῃ]οαὶ οοηὐθηῦ- 

τηθηῦ 8η4 Βρϑου]δύνο οϑίτη ΏΙΟἢ γὸ ἀο ποῦ πα 

1η ὅθ ΘΔΙ]ΘΥ οἷαγθ. Τὴ Ῥγόῦϊθηλ ἡ Ώ]Οἢ ΒΘΘΙὴΒ 

ὕο αν Βαυπίθα ΒΥ ΡΙ 65 τηοϑῦ οοηβίθὑ]ν 15. ὑΠ6 

ΤΘΟΟΠΟΙ]θηθηῦ οὗ ὅη6 οχιϑύθμοθ οὗ ἃ Ὀθηθγοϊθηῦ 

φυσι άθηοα πιὰ ᾧῃ6 ΠΩρουθοοῃ οἵ {ἢ Ἰηοσαὶ] 

σΟΥΘυτηθηῦ οἵὗἨ ὑπ σου]. ΟΥ̓ {118 αἸΠΟΟ]Υ ᾿γ6 

ἤδγα ποῦ ἃ τ8ο6 1ῃ ὑῃ6 Βδοοῆβδθ, 8ηα νγγχὸ ἢᾶγϑ 

Δ ΔΒΒΘΥΟῺ. οἵ ὉΠ 6 οχὶβύθμοθ οἵ ἃ Τῇ ΟΥ8] φονθυῃ- 

θη οἵ ἢὉΆπμ6 ψου]α (ν. 991) ψΏΙΟ 1ὖ σου] Ὀ6 

Πα ἴο ῬὈ8781161 ἴῃ ΒΡ οὔου ρίαγθ. Τὺ 15 Ππὸ- 

Ῥογίδῃηῦ, ΤΠΟΤΘΟΥ͂ΘΙ,, ἴο πούθ ὑπαῦ 818 18. ραῦ Ιηἴο 

ῬΙουίπιούῖοι {πΠ6 τηουθῃ οἵ ὑῃθ6 Οποῦθβ. ΑΠα ἤθγθ 1Ὁ ΤΩΔΥ͂ 
ἴο 6 οὈ- 

Ὁ Ρ6 οὐβούνθά ὑμαῦ 10 θϑυμπηδύηρ 6 Ὀ6]1οἷ5. οἵ 
ἴηρ 088 ΤΥ] Ἷ ᾿ ταΐηά Οὔ" ΕΠΤΙΡΙά 65, ἃ ΒΘ Π]τηθηῦ ῥαΐ ἴηῦο 0Π6 τηουῇ οἵ {Π6 

᾿ατΡι 65. ΟἸΠΟΤΊΒ 15 8. ΒΌΓΟΠΡΟΙ 85. δυάθηοθθ οὗ ἃ τηθηΐα] 
1αγ8. ἔς σἢ . ς 
τὼ οἴαῦθ ὑῆϑη 8. ΒΙ1Ω1181 ΒΘ ΠΤΘηῦ 1 ὑῃ6 τηοὰαδῇ οὗ 

οη6 οὗ π6 ἰηὐου]οοπύοιβ, οχοθρύ, οἵ οοῦχϑθ, ἡ ΠΘῈ 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΧΧΧῚ 

0Πῃ6 ΟΠοῦαβ 15. 1561} δὴ ᾿τηρογύθηῦ ϑούου. ἴῃ τ} 8 

ῬΙθοΘ, οὐ᾽ ἢδθ ἃ ῬΘΥβοηδὶ ἰηὐθγοθῦ 1 ὉΠ6. δοίϊοῃ. 

ΤῊΝ αἸἰδβυμμοῦοι ἢὰθ ὈΘΘὴ ΨΘΙῪ ΘΘΠΏΘΥΔΙΠΥ͂ ποσ- 

Ἰοούθα ; ἴου' ᾿ηϑύϑηοθ, ψαῦ ἢ Βδοοῃ. 910, 911, 

τὸ δὲ κατ᾽ ἄμαρ ὅτῳ βίοτος 

εὐδαίμων, μακαρίζω, 

Θαϊθουβθ ΘΟΠΊΡαΙΘ πῃ βρθθοὸὴῦῆ οὗ Ἠδρίδοὶθθ, ΑΪΟ. 

8 8όηῳ., ΏΘΙΘ ΘΟΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 τησϑῦ 661 ὑῃαῦὺ ὑῃ8 

ΘΘΒΥ͂ -ΟΟΙπρ Πδηα -[ο-τηοὰῦ ΡΠΙΠ]ΟΒΟΡΩν οἵ [ἢΠ6 

Ἰαύου. Ῥᾷβϑαρθ, ὑῃουρῇ ὙΘΥΥ͂ βαϊ08.016 ὕο ὑμθ τηοοά 

ΟΥ̓ 086 ψΊΠ6- ὈΡΙηρ Ἡθυθοΐθθ, οδη ἴῃ ΠῸ ϑοῖῦ Ὁ6 

[Δ ΚΘὴ 88 ϑυιάθηοθ οἵ Ὁῃ6 βίαίΐθ οἵ ἊὉῃη6 Ροϑὺβ 

ῬΒΙΟΒΟΡΏϊοαΙ σον] ουοηϑ δὖὺ ὕῃθ ὕπὴ6 ΏΘη 6 

ΑἸοθϑῦ5 νγὰθ συ θη. ΕῸΣ 6 β81ὴ6 ῬΆΌΓΡΟΒΘ, 

αφίδοῃμθα βθηὐτηθηΐβ το απούθα ἴχοτῃ ὑπ Βτασ- 

τηθηΐβϑ, θύθὰ ΏΘη ὑΠ61} ἴουιη ϑηονγϑ ὑμαῦ 6 γ 

Ῥγοοθθα ἴσο ὕμθ 1πὐθυ]οοαύουβ, 8π ἃ ΏΘΙΘ, 11 

6 δά Π6 ποχῦύ 11η6, 6 ψῃοΪθ Ὀθϑυῖηρσ οἵ 86 

Βϑηθτηθηῦ τϊσῃῦ 6 οἤδησθα, ΒῸΣ Ἰηβύδηοθ, 1ῃ 

Ετᾶρ. 2660, ργθϑουύνθα ποσὰ ὕῃ6 Αγοθϑίαιβ (ἡ Β]Οἢ 

ῬΙΌΒΡΔΌΪ τοῆθοϊθα βοιηθνηδῦ 6. βθ 8. Τῃθη 8] 

βύαῦθ ἂθ. ὕῃ6 Ββοοθδ86), νγα βῃου!α ἤδνθ ἃ αἰβυμποῦ 

ΘΠΟῸΡἢ ουιάθηοθ οἵ αἰββϑβίδουοη ἢ ὉΠ} 6 ΤηοΥΔ] 

ϑογθυμτηθηῦ οἵ Π6 σου, Ὀὰὺ ὑπαὺ ὕῃ6 δΉΒΥΘΙ: 

οοΟΠαἀρθιηηϊηρ Π6 βθηθπτηθηῦ ΠαΡΡΘαΒ ὕο 6 Ὀ16- 

ΒΟ να 8150θ. [|ὲὰ ὑταύῃ, ὑῃ6 Ἐταριηθηῦβ ΙΠΔΥ Ὀ6 



ἘΣ ΡΙ65 
ἘΠ᾿ ΒΟΥ 
ποσγοαϊ οᾷ 
ἢ {86 
δοη τηθηὐϑ 
ΟΥ̓ Ὦ15 
ΟὨαγδούου. 

ΧΧΧΙῚΙ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰδ] 8816 οἡ {ῃ186 αυθβύϊοῃ, ἴον ἢοῦ ΟΠΙΥ͂ ἀΟΘ5 

ὑΠ6 1} ὙΘΙῪ Ὡϑύσϊθ αἰβα δ! ἶν ὕῃθηὶ 85. ΘΥ]άθη06, 

Ὀαὺ Π6Υ τ 1[Ὁ}1] οἵ Φθβη 8δηα Οἢχιβῦδη 1η- 

ὑρυροϊδύϊομβ ; [Ὁ ᾿πηϑίθῃοθ, να. ὃ02. χηρῃῦ 

ῬὈ6 αυοίθα 85. 8. ϑαϊθιηθηῦ οἵ θοῦ ἴῃ τηογϑὶ 

φΟνΘΙΙηθηὖ 85 αἀθοΙαθα 85 Βθοοθθα 991, θαῦ ὑδαῦ 

6 ὨΒΡΡΘΩ ὕο Ῥοββθῆθ βίσοηῃηρ' θυιάθηοθ ὑῃϑὺ 1ὖ 15 

οἵ Φονθῃ ΟΥΧ ΆΟΠτιβύϊδη ΟΥἹση. δῦ 8. τλοτϑ] 

Ῥγούθαβ τϊρηῦ ΘΉΘΚΘΟΘΡΘαΥΘ θ6 τηϑᾶθ ὅο 8ΡΌΘΔΥΙ, 

1 γγχὸ Ὀ]θοθα ἴῃ Ῥ87γ81161 οο] τη ὑῃ6 νϑυϊοῦϑ ΒΘ. ]- 

Τηθηΐθ αὐὐογθα ὈΥ ΠῚΒ τηα] πα] ηοβ οΠδγϑοῦύθυβ, 

δηα Θηαἀθδγοιχθα ὕο οοηδβύγαποῦ ΤΟΥ Ὠϊτη ἃ ΟΠ  ΘΟΥοΥ 

ΘΟΟΙΩΡΟΘηαρα οὗ ὑῃθχὴ 8411. αὐϊβϑύουϊθ 6115. ὰ8 ὑμαῦ 

ὕΠ6 ΟΥἾΠΠ]ΟΙΒΤὴ. οὗ ΘΟΡΒΟΟΪΘ5 οὴ ΒΟΙΊΡΙα 65. νγὰ8 ὑμαῦ 

ΒΊΡΙΘ5. Ῥϑηῦβ Π18. ΤΏΘἢ 8Πη4 ὙΟΘη “ποῦ 88 

Π6Υ οὐρμῦ ὑο θ6Ὲ (ραϊμξθα) Ῥαὺ 88 ὑμ6}0 το 

θη Αμαγοϊηϑοῆθ Ῥυγϑίθ ἸΙηο δὴ ᾿ηγθοῦγθ 

ἀραϊηθδὺ 6 ψΠῸ]Ϊ6 ἡϑύϊοῃ οἵ ῃ6 ὑπθϑοῃθυοῦβ 

ΜΘῃρΙδαβ, τησϑῦ σγχ ὕθθποθ τηΐου ὑπαὺ Ἐπ ρΙ 65 

15. αὔθ 15. ΟὟ] ΟΡΙΠΙΟΩ δοῦν ὑπ6 ὥραγίδῃ 

οΠμδγδοίου ἡ ΒΎΤΟΙ ἸηΔΥ 6 δοοιθαϊύθα μι {Π6 

Βθηηθηΐβ οὗ Μϑηΐτθα, Τᾶγαὰ, μα ὑῃ6 Οὐογβαῖυ; 

1 οφοκλῆς ἔφη αὐτὸς μὲν οδυξ δεῖ ποιεῖν; Δἰὐριπίδην. δὲ “οἷοι 
εἰσὶ.---Αὐϊδύ, Ῥορῦ. 258, ΤῊϊ5 οἴ εαποίθα ΔΡΒοΥΐβηη 15, ΒΟΎΘΥΘΙ, 

ΘΘΠΘΡΙ]ΠΥ Τ ΙΒ μἀογβύοοα ἕο τη88ῃ “85 ῬῃΘΥ ουρηῦ ἰο Ῥ6.᾽ ϑορῇ. 
τηθϑηῦ “85 [8 ΟΒῃΟη8 οὗ τὺ ἀοιηδπᾶ. ἨΗδ οουἹὰ ποὺ Βᾶγϑ- 
οοῃϑίχπιοίοα ἃ ἀγατηδ οὐἵὖ οὗὨ Το 81} Ὁ ροτίθοῦ ὁμασϑούθιβ, 



ΤΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΧΊΙ 

αὺ 1 15. ποὺ 80 ψιὺ ΕαχΊρΡΙαθθ. ΑΠαΥΟΙΠΒΟΠΘ 

8η 44 ΑἸοοϑῦθ, Ιου 84 ἩΠΡΡοϊγύαβ, αὐΐοι βϑηῦ- 

Τηθηΐβ ποὺ ΟΠΙΥ ϑαϊ θα ἴο ῃθ βιῃπυοσηα]ηρ ΟἹΤ- ΗἰΒ ἀ611π6- 
ϑὕϊοη οὗ 

οὐατηδίαποθθ, ραὺ οὐθὰ ἴο θυ ΟΟΠΠΌΥΥ , 816 πϑίϊομαι 
Ομδγδοῦογ, 

[π15 ομδχϑούου - ρα ὐϊηρ δ7ν ϊᾶ886, ΟΥ ΆἈὩϑΟηδ] 

ῬΒΥΟΠΟΙΟΡΥ, 18. Οὴ6. οἵ ᾧῃ6 τηοϑῦ ὙϑΙηδ ΚΘ 16 

ομδγδούουιϑῦιοθ οὐ ἘιρΙᾶθο: τὼ 6 Βϑοοῆβθ, 

ἴῸΥ ᾿πϑύθμῃοθ, ὦ ἢδ5 ὈΘΘη οὈβουνθα ἢΟΥ ΘΧϑοΟῦΥ 

Π8 οΠδγϑοίου. οἵ Ῥϑηύῃμθιβ ἃρυθθβ ἢ ὑῃαῦ οὗ 

6 ΤΏΘΡαη πϑύϊοη ἴῃ ΘΘΏΘΙΆΙ 8ἃ5 ἀγα ὈΥ͂ 

ῬΙΟΔΘΘ ἢ 8 :---θρασεῖς καὶ ὑβρισταὶ καὶ ὑπερή- 

φανοι, πλῆκταί τε καὶ ἀδιάφοροι πρὸς πάντα 

ξένον καὶ δημότην. .. τὴν δὲ ἐκ τοῦ θράσους 

καὶ τῶν χειρῶν προσάγοντες βίαν Τη 5ῃογῦ, 

6 ΙὩΔΥ͂ 580 ὑπαῦ 1ῦ 15. ΟὨΪΥ ἴῃ Π6 οδδθ οἵ ἃ 

ῥέεν ἰἀόαξ 1Κ6 Τοθθαβ ὑμᾶῦ ψγὸ οδὴ δἰ 5 

οὐθαϊῦ ῃ6 Ῥοοῦ σι ὕπθ βϑῃηθχηθηΐβ οἵ ἢ]5 

Ομδιϑούουβ ; ΜΠ116 ὉπΠ6 ΟΠοΥαΒ ἃ5. ἃ Υ16 ΒΡΘδ ΚΒ 

1π6 βοηυηθηΐβ οἵ Π6 φῬοθύῦ, πμ]οΘ 5. ΏΘη 1 15 

ὙΘΥΥ ΟἸΟΒΘΙΥ οοπηῃθοίθα ΜΙ 6 δούϊοηῃ οἵ {6 

ῬΙΘΟΘ. 

ΤῊΘ βρθουϊαύνο ἠρεμία οὗ ὑπ6 Ῥασοθδθ ΤΏ8Υ, ἀταραξία οἵ 

Τ 1, Ὀ6 ρυΐ ἴῃ 8 βίχοῃηρ Πρῃῦ ὈΥ͂ ΘΟΙΩΡΑΙ]ΏΡ 6 οΡ ΤΠ ΝΝ 

ΗΊΡΡΟΙ. 1102-1117 νι} Βδοομ. 1002-1010.. Ῥάῦθου 

Τῃ Ὀοΐῃ Ὁῃ6 ΟἼοΥΒ. ΔΘΡΙΙῈΒ ὅο ἃ ὑγϑμα 1} οχιϑῦ- ΠΙΡΡο: 

1 ΜΆΠΘΡ, Εγαρ, ατ, δῦ, 11. 268, 14. 



ον ἴατ 
5 6 
᾿τη]ηα ΟΥ̓ 
ἘΠαυ 65 
τοβοοίοα 1π 
μἷὶβ ΟΥΚΒ 

ΧΧΧΙ͂Υ ΤΙΝΤΒΟΏΌΠΟΤΙΟΝ 

6Π06, 8η4 ἀσργθοαύθθ ἃ ἴα]βθ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΠΥ ; Ραὺ ἴῃ 

ὍΠ6. ΌυτοΥ ὕμ6 γουύῃ την} 1568 οὰ ὕΠ86 ἀθα]ηρ5 

οἵὗἨ Ῥτγογίάθῃοθ, δῃηἃ οοῃΐθαθοθ ὕμαῦὺ Ὁποῦρῃ ἢθ 

Ἰοηρθ [ὉΓ δὴ ἰμὐθ]Προηῦ νοῦ (ξύνεσιν) οἵ Οοὐ᾽β 

675, [6 15 ϑῇῆβα ὈΥ ἴῃ Δρρδιθῃῦ!γ τϑηάοχῃ 

αἸσυυ θα ύοη. οὗ τουγα 8 πα ῬῸΠΙΒΠΙηΘηὐβ : 1ῃ {Π68 

Ἰαύίου ὑπ6 οἱά τηϑῃ ῬΥΔΥ͂Β [ῸΓ ἃ [θη ροεαύθηθϑθ οὗ 

Ἰυαδστηθηῦ ὑμαῦ ῬΙΘαθ πὸ ΘΧοῦβοθ. ΠΟΙ ἤπαβ. 8ΗΥ͂ 

ἀιβουυ ἴθ Οοαἷβ ἀρθα]ηρθ ΜΙ τηϑῃ ; δπᾶ 

ἀβοίαγθθ Ὁ 15. ποὺ 8. ἴδ]δ6 ῬΒ]]Οβορῆυ, Ραῦ ΡἱθῦΥ 

Θη4 ὙΠ σΊοη, ὙΥΏ1Οἢ ὁδὶ οῖνθ ὑχπ|6 ΠΒΡΡΙΠΘΒΒ. 

5ο ἴαγ, ἔπθῃ, δ5. ἃ ριούυθσο οὗ πῃ τῃϊηᾶ οὗ 

ἘΛΥΊΡΙΔΘΘ. ΤΥ 6 ρϑίηθα ΠΠΌΙΩ. Π15 ὙΟΡΚΒ, 1 ΤῊΘῪ 

θῈ βαια ὑμαῦ νὙὸ ΤΏ185 1 τὴ ὑδαῦ αἀ66Ρ τηοχὰ] 

ἴδϑησ, ταῦ Ῥγοίΐοαηὰ ἰηΐθεθϑῦ ἴΏ [6 σγθδῦ 

ῬΙΌΟΌΙΘΙ5. 8Πη64 ΤΥϑύθυιθβ οἵ 1|6 δῃηὰ αθαίῃ, δηὰ 

Πᾶὺ ΘΑΡῸΡ ΒΕ Ιηρ ΘΙΟΥ ἃ. βΒο αῦ]οη οἵἨἠ ἁὠ{ῇβιη, 

ὙΠΟ ἤᾶνα δυϊχγθα ὑῃ6 ογθαῦ 1ηὐθ]]θοΐβ οὗ ΘΥΘΥῪ 

πϑύϊοῃ ἃμα ρουϊοά οἵ ὑμ6 ψουα, ἴτομι «(00 ἴο 

Αθβοῦγαβ, το θϑηΐθ ἴο Οοοῦμθ, δηα ψΏΊΟῆ 

ἴῃ ὕπθ τϊηα οὗ μδοβρθασθ ἴοσὴ 286 σταπά 

ΒΏΘΟΟΝΥ ᾿ϑοκργοσμα ὙΏΘΠΘΥΘ 6 ΡΌΓΘΘΟΙΒ 

ατοΡ -ϑόθηθ εὖ θα] [18 15 ταῖθδθα. Ηθ 15. 1ῃ- 

ΟΕΡΘΌ]6 οἵ Ἰοοκίησ αὖ π6. ῬγΟΌΪΘ 5. οἵ 8 ἂμα 

ἀραῦῃ σιῦ ὕμ6 Ἰηὔθηβϑο τηὐουοϑῦ οἵ Ὁῃ6 υἱοῦ 

οὗ ΚΒΔΚοθρθασο, ὕμ6 Βαυθὺ οἵ (ορῦμθ, ὑ886 Ρυο- 



ΓΝΤΕΈΟΘΤΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ͂ 

τηϑύμοαϑ οὐ Ογοϑίθα οἵ Αβθβϑοῦυ]υβ, ΟΥὁἨ Ἔνθῃ ᾧΠ6 

ΑπὐροπΘ οὐ Οθαϊραβ οἵὗἨ ϑορθοοίθθ Ἠθ δοοθρίβ 

ῬΟΡΪδι ὈΘ]16ἴβ, δημα θη ἀθαυ ῦῦβ ὕἤο ΡΟΣ Υ ὕΠ 61 

οὗ ὑμαῦ ψΏΙΟῆ 18. Τ]ΟΓΆΙΠΥ τηθϑὴ 8ηα 5} 8)]ΟΥ͂,, 1ἢ 

Μ ΒΙΟΝ δὐαύθ οἵ υἱπα ὑῃθγο 15 Ὧ0 ϑυἹάθποθ ὑῃαῦ 

ἢ15. Ἰαῦθι' γϑαῦβ Ὀγουρηῃῦ ψι ὑθθι ΔΗΥ ἀθἤπῖθ 

Ομδηρο----ἃ Πα ἢ6 ΡΡΘαΙΒ ὅο ἤᾶνθ Ῥθθῃ πααηΐβα 

ἴπ 5 ΘΔΥΠΘΥ 116 ὈΥ͂ οογύϑίη σΘΠΘΙΆΙ ΒΡΘΟυΪ]ΙνΘ 

ἀουθὺθ δῃα αἰ Που 165. (ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ͂ 858 τ ραγαβ [16 

ἸΡΟ  θούϊοηϑ οἵ {ῃ6 τόσα] σογογητηθηῦ οἵ {6 

γγ0114), ΒΟ. 1ῃ Ὧ1Β ἀΘΟΙ]]ηρ' γΘαΥΒ 6 ΒΘΘΙΏῚΒ 

ἴο ἃ ργϑραῦ δχύθῃηῦ ὕο ἤϑύθ οἰὔπου βούν]θα οὐ βυ1ῆθάα. 
᾿ . . ῬΘΟΏΪΙΔΙ Βαυῦ ἃ αὐ αἸογοηῦ νΊ6 7 οἵ ὑπ ὙΟ]6 Β0ΟΡ6 τΑΡαΠΩΣ 

δα ΤηΟΥᾺ] ᾿πηροτῦ οὗ ὑπ6 Βδοομδθ 858 Ῥβθῃ (ΚΘΗ, θορο οἵ 
ΟἼη 0}185 Ὀ]αΥ, 8805 Κα. Ο. Μίπηον, “ἘΠυρΙ ΘΒ τ 

ΔΡΡΘΘΙΒ, 85. 1 σψοῖθ, οοηνθυύθα το ἃ Ῥοβινθ Κα 

ὈΘΙΙΘΥ͂ΘΙ, ΟΥ, 10 Οὗ ψοτᾶϑ, οοησνιηοθα ὑπαῦ 

ΚΘ] ρΡΊΟΩ Βῃου ἃ ποὺ Ὀ6 Θχροβθά ἴο ὕμθ βα Ό] ὕ]68 

Οὗ τϑδϑοῃίηρ; ὕμαῦ ὕῃθ υμαθυβίδησιηρ οἵἨἠ τηδῃ 

Μὶῇ εἶν, 

οδμηοὺ ϑαρνοῦῦ ὑχϑαι]οὴ9 ΜΏΙΟ. 816 8δ5. οἱ 88 

χαθ ; ὑμαῦ 886 ῬΕΠ]ΟΒΟΡΗΥ ΜΜΒΙΟῚ αὐύθοῖκβ ΤΘ]]ΡΊΟΙ 

18. ἃ ῬΟΟΥ͂ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΗΥ,, 8η4 80 1ὈΤῈ.---- ἀΟΟΥΤΙ ΘΒ 

ὙΏΙΟΩ δ1Λ6 ϑοιῃθύμηθθ βδοὺ ἴουἢ 1} ῬΘΟΌΪ]ΙΔΓ 

1 ΤΟΌΘΟΚ, Αρίδορβδτησβ, Ὁ. 628, βᾶγ8 ὑμθ Βϑδοοῆδθ 18. “18 
οομηραῖαῖα πὖ οοηΐτα 1118 ὑθιηροσὶβ ΒΑ ΟΠ 8]1588 βουρίδ 
νἱἀοαύατ᾽ ; Ὧ6 ΔΡΡθδ15 ἴο τρια {π6 ῥΐθοθ 88 ἃ τϑδοίίοῃ ἴο 
ΤΟΙ ρίουβ οὐὐποάοχνυ. 

ύ 



Δη4 Ὅν 
Ῥδ]ου. 

ῬΓΟΌΔΌΙΘ 
᾿ΔΒΒΟΠΠδ- 
πρ55 οὖνν. 
9284---907, 

ΧΧΧΥῚΪ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἸΤΩΡΥΘΑΒΙ ΘΉΘ55. ἴῃ. Π6 ΒΡΘΘΟῆθθ. οἵ Ὁπ6 οἱ τηθῇ, 

Οδάμηαθ δηᾷ ΤΊΤΟΘΙΒ ἢ ΟΥ, οα ὕπθ οὔμϑθι Ἠδηᾶ, 

ἕοστῃ {π6 οαπάδίοι οἵ ὕπ6 ΠΟ]8. ῬΊΘΟΘ : δἰ πουρῇ 

τὸ τησϑῦ 6 οὐηθᾶ ὑμαὰῦ Εαγριάθθ, ιῦἢ {6 

γϑο ]αὐϊοη Ϊοῆ Π6 δἰναῦβ αἸΒΡΌΙαΥΒ ἴῃ βυοῇ 

τηδύνουβ, γϑηύασθθ, οα ὑμ6 οὔμϑι' ἢϑῃηᾷᾶ, ἤο βχρ]δῖῃ 

[ῃΠ6 οἶἶβδηβινθ βύουυ δροὰαὺῦ ῃθ βϑοοῃα Ὀισῃ οἵ 

Βδοοῦυβ ἤτοῖῃ ὑῃ6 ὑπ]ρῇ οἵ Ζθαβ, ΟΥ̓ ἃ Ῥὰῃ οἡ 

{86 ψογχγὰᾷ ὙΠΟ ἢ6 δβϑατϊηθα Ὁ δῦ Ὀθθῃ τηΐϑ- 

αηαογβύοοα ἴῃ ὑμ6 ἢτθὺ Ιηϑύϑηοθὐ ἘΕῸΣ ῃθϑθ 

γθάβοηθ ΡΘΙΪΘΥ δᾶὰ8 αθβουρθα {Π18 ΥΟΙΠΔΥΚΑ]6 ᾿ 

ῬΙΔΥ 885. “οὔθ ΜΏΙΟ, ὑποῦρῇ Ταῦ] Τὴ 105 

ἰβμάθμοῦ, 15. γοῦ ΟὈΤΙΟΟΒΙΥ͂ ἰμὐθυβρθυβοᾷ ὙΠ 

Ῥαϑϑᾶσθθ ἴἢῺ Ῥυϑῖθθ οἵ ὑῃθ6 οἷα Ὀθ]161. 15 ΑβῬουΐ 

ὕπ6 τοϊδθοη οἵ ἘΠΙΊΡΙάθθ ὕο 8 τϑ]ρίοι οὐ ἢϊβ 

ὕπῆθ6 ΘῃΟαΡἢ ἢδ885 Ὀθθὴ 5814; δυῦ Ὁ ΔΡΡΘΔΙΒ 

βύσδηρθ ὑῃαῦὺ ὕπῃ8 οἤδϑησα οἵ τηθηΐαὶ δὐὐιύααθ ἴῃ 

νν. 284-297, ΜΏΙΟΩ 6. οΥἸ6105. 1αϑὺ αυούοα [6] 
50. ΒΙΓΟΠΡΊΥ, βοϑιηθά ἤο ὕπρθιη ὩῸ Ὑθᾶβοη ἴου 

ἀουδύπρ 06 φησ ΠΘΏΘΑΒ οἵ [ῃ6 ρῬδββᾶρα [1 

ὙΠΙΟΏ 1ὖ 15. Θοηγουθα. ΦΙΠΘοΥ το]θούθα τὖ οἢ 

ὕμ6 ουουῃα οἵ 1085. “ αἸοῦίο Ἰπϑρῦβ ὀοηΐαβα οὐηηϊ- 

ποσὰ. ὩῸ0 ΒΣΙΡΙάθα, δηἃ 88 ᾿ηἰουταρύϊηρ ὉΠ 6 

ἴσαῖῃ οἵ ὑπουρηῦ, ἃπΠα ΘΧΡΙΔΙΠΙηρ ΔΥΤΘΥ ὑπ6 ΒΟΥ 

δρουαῦ ὑπ ὈΙγΠ οἵ ΠΙοηγϑυβ οτὰ ὑπ6 ὑπῖσῃ οὗ 

1 ῬΑΙΘΥ 5 ἘαΤΙ }]1 65, νο]. 11. ῥ. 898. 



γ΄ ΤΝΤΒΟΠΠΟΤΊΟΝ Χχχυϊ 

Ζθαβ, ΒΟ 15 ὑγθαῖθα 85. 1ὔθυ] ]γ ὑσπθ ὉΥ {Π6 

ΟἸοσαβ ἴῃ ὑῃμ6 βθοοηα βύββιηοῃ, νυν. 520-580, 85 

0761] δϑ 1ὴ ὕῃ6 Βθοοῃα δ βύσορῃθ οἵ ὑπ Ῥαγοᾶβ. 

ΤῊ6 βοθρύϊοαὶ νϑυύβίοῃ οἵ ὑπ8 βου οἵ {ῃ6 βοῇ οἵ 

ΘΘΠ1616 15 ὑπαῦὺ ὑπ6 ᾿πΐδηῦ τγα8 ΘΟηΒαχηθα ΟΥ̓ [Π6 

ἐπαπᾶουθοῦ Ὑ]οἢ ὈΪ]αϑίθα 15. τηοῦου [Ὁ ΠΟΥ 

ῬΥΘΒΌΤΩΡύΪου. 1ῃ [ΔΙΒΘΙΥ δβδθυθησ ὑπαῦ 5ῃη6 ἢδὰ 

ΘΠ] α ὑμ6 οι ργθοθβ οἵ Ζθαβ; δπηα {Π18 ὙΘΥΒΙΟΩ, 

15. ΠΟΥ ραῦ 1ηὔο [Π8 τηουθῃ οἵ Ῥϑαίμουθ, ν. 2344. 

Βαὺ ὑπ6 βὐουυ ὕοϊα ΟΥ̓ Ὀ6]ΙΘΥΘΥΒ 15. ὑμαὺ ἴο ψΒΙΟῆ 

μα ΟἼΟΥ. γτοίουβ ἴῃ νυν. δ20-δ80, ὑμεῦ Ζοϑυβ 

τοϑουσθα 6 τηΐδηῦ ΤΟΥ ὕη6 ἢγθ ΏΙΟἢ οοηϑυχηθα 

ΘΘΙΏ616, φίδοθα ἢπηὴ ἴῃ 18. ὑπΙ0Ρὴ [ῸΓ ΟΟΠΟ68]- 

τηϑηῦ (θηο6 {Π6Υ ἄογῖνθ 06 πϑῖηθ, Διθύραμβος, 

ἔγοιῃ Διὸς θύρα, Ὀδοδαβα μ6 θηὐογϑᾶ, 85. 1ῦ ἼΘΙΘ, 

δι ΟΟΟΥ ἴῃ ὑμ6 8156 οἵ Ζθα8), δῃὰ δἰουνγαταβ 

οοταται θα Πῖτὰ ἤο ᾧμ6 οαγθ οὗ 1τὸ0. [10 οδϑῇ 

ΒΟΘΙΌΘΙΥ Ὀ6. τηϑ]ηΐθηθα, Ἐπουϑίοσο, ὑπδῦ ἘΜΙΤΊΡΙΟ 65 

γνγουα ἤϑγθ δβϑιρηθα ὕο ΤΊΤΟΘΙαΒ. (ὑγῆο, δϑ. γγ6}} 

δϑ ὕπ6 Ο,ἼΟΥαΒ, 15. 8411 δοῃσ ἢὉῃ6 δχροῃθηῦ οἵ {6 

σι οἵ ὕπο ὈΘ] ον 8) ἃ ὈΠΘΟΥΥ͂ ΟΡ ΘΙ πη ΔΥΤΘΥ͂ 

Ὁπ6 τὐῦῃ ἴῃ ΜΉΘ ὑῃθ Οἤουιθ δχρύθθθ ὕΠ6ῚΥ 

Ῥ616 ΤΤὴ6 ρδᾶϑθαοσθ τησϑῦὺ ἤδνθ Ῥθθὴ [1ηὐ6Υ- 

Ῥοϊαύθα οἰ ΟΥ̓͂ ὑῃῆ8 ὙΟΌΠΡΟΥ αΥ]Ό1468 ([ῸΥ 

Π6Υ6. 816. ὉΠΟῸΘΘΌΙΟΠΘΌΪΥ ΒΙΡῺΒ οἵ 86. Θχιθύθῃοθ 

ΟΥ̓ ἃ βθοομὰα αϊθοη οἵ [ῃῆ6 Βϑοοῆβθ, ρουῆδρθ ΟΥ̓ 



ΧΧΧΥΤῚ ΙΝΤΕΟΘΠΟΤΊΟΝ ἊἋ 

Ὠ]ΤῊ), ΟΥ, 85. 15. 8. ΤὩΟ]8 ῬΥΟΡΘΌΪο, ὈΥ̓͂ ΒοΙη6 

ΑἸΟχϑηατίδῃ ἸΘαυμΘα 1ῃ ΤΥ ΠΟΪΟΡΎ, ἃπηα ἴῃ {ῃ6 

ΘΥΙΠΟΪΟΡῪ οὗὨ ὑμ8 {π|6.} 

1 ἘῸΣ ἃ δισ μον ἀἸβουβϑίοῃ οἵὗἨ {6 ροηυ θη 655 οἵ 284-297 
500 ὅῃ8 Οοτητηθηΐασγ. 186 δοοουηῦ οΟὗἨ ΑΡΟ]]ΟοΟΙῺΒ 15. ὑμᾶὺ Ζουβ 
ἐγϑηβέοστηθα ὅμ6 ᾿πΐδπῦ ἰηἴο ἃ Κα, δια Ἡθυτηθθ οοηνθυβᾶ Ὠΐτη 
ἴο 8 ΝΥΤΩΡΏΒ ἴῃ ΝΥβα ἴῃ Αβϑίὶϑβ. Τὴ 1ηὐογροίδῦου ΘΓ6 οθ8 
ποῦ τηϑηὐίοῃ ὑπ ἴαϊθ οἵ ῬΊο γϑ1ι5 δέου μ6 τγχαὰβ βοῃῦ οαὖ οὗ {π6 
8. ΟΥ̓ [π6 768] 5165 οὗ θῦθ. Βαὺ ἢθΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ τγὰβ ὑβ᾽ηκίηρ 
οὔ [88 τύ Μ ὨΪΟῃ. οοπβίστιοα Πΐχη ἴο {6 οᾶτθ οὗ {πὸ ΝΎΙΩΡὮΒ. 
ἐξέδωκα ἸΙροδίκῳ τάδ δγοαΐοο ομγαπαοβ ἀδαϊΐ, ῬΊαὺ. ΤὨθαθ, 151 

. ΒΒ. Ὅτ, ϑεηάγϑ {Ππ8 ΒΌΤΩΒ. ὋΡ 8 ΜῈ οΪΘ ααοϑύϊοῃ ----- ΟἹ {16 
ἍΠΟ]6, γ)7ἷ6 816 1πο]1η64 το Βο]α ὑμαῦ, αἰ που] 45 1Ὁ 15. ἴο τϑοοη- 

βίσυοῦ ἤοτη πα ψυϊηρθ οἵ ἃ αἀτδιηδύϊβυ δὴ δοοουῃῦ οἵ {6 

ϑαῃοΥ 5. ΟΡΙΙΟΉΒ, 70 ΤΩΔΥ͂ [ΑἸΥΥ ἔσαοθ, Ὦ6γ6 δῃαᾶ ῆθιθ, ἴῃ [Π6 
ΘΠΟΡΆΙ οἄδθ8 οἵ οἿν Ῥἷδν, μοῦ 80 τη πο 8 ουτΩ8] Ῥα]ϊποᾶθ οἵ δὴν 
οὗ [μ6 ροοῦβ θαυ!οῦ Ῥ6]16[58, θπῦ ταῦθ ἃ 86 0169 οὔ ἱπηοϊ θη δ} 
Ἰπαϊοδύίϊοῃβ οὗ ἃ ἀθϑίσθ ὕο ραὖ Ὠἰτη86}} τἱρθῦ ιτ ἴΠμ6 ῥα ]1ο ἴπ 
τηϑῦθουβ ἢ ΜΏΪΟΙ “6 ἢδα Ὀθθη τηϊϑαηαογβύοοῦα, ΤΏ ουόνῃ 
οὗ θ0} ἃ ἀθβ176 Τηϑῦ 0611] ἢν Ὀθθὴ ἰοβίθσθα ὈΥ͂ {ῃ6 ροοί β 
ἀροϊϊηϊηρ γ6815, 86 ὑῃ6 Ἰτητηϑύατθ δϑρουϊῦλθβ οἵ 15. ΘΑΥ]ΟΡ 
ΤΩΘΏΠΘΙ ΤΥ ἢᾶνο ὈΘ6Θη βοὑϑηθα ὕο βουὴ 8 θχύθηῦ ὈΥ [6 Τ᾽] ο]ηρ᾽ 
᾿πῆπθηοθ οὗ ἃρὸ; ΜΏ16 ὮΪ5. δβομοθ ἔτοση Αὐῆθηῃβ τηϑὺ ΠᾶγΘ 
5011 ἔα ΠΟΥ ᾿η θη β1 θα Ὦ15 Ὡδύαγδὶ ἸΟΩΡΊΩρ δἵΟ ἃ. ΤΘΟΟΙΟ1]18- 
ἰΐοη ἢ ὕμοβο ὸ δα [8116 ἰο ἀρργθοϊδίθ ὕπ8 ]}} τηθϑηϊηρ' 
οὗ Ὧ15 [ὈΣΤΔΘΥ ὑθδο τηρ,ἢ 

Οη ν. 867 ἘΠΙλ5]6Υ οο]]θοῦβ 811 Π6 τηοϑῦ σου 816 ᾿ηβύϑῃοοβ 
Οὗ ἃ ῬΙΔ. οἢ. ἃ πᾶτηθ ἴπ {π6 Οτθοὶς ροθϑῦβ, δα αϊηρ ὑπ οοτηχηθηΐ, 
“Ὥδοο πο τηοᾶο Ψψυχρά Βαηῦ, γοΥΌτη οὔϊϑιη ὑγαρίοοβ Τη8]05 

[αΐθθθ. ρτδτητηδύϊοοβ οβὐθππη. Βαὺ {Π6 τϑᾶβοῃ οὐ [18 οἷγ- 
τηοϊορ βίηρ 18 ὕο Ὅ6 ἴουπα, 85. ϑοῆνγα! 6. Ὑ71611 ΟΌΒΘΡΥΘΒ, ἴῃ. [ἢ 6 
ἄθορ οομνίούίοι τ ἢ 16 ΟὙΘΘΙς δηῦαα} νγὰ8. ᾿τητιθά, ὑπμαΐ 
Ῥούνψθοῃ [6 ψοσα δηᾷ ὑπὸ Ὁπῖηρ ἀθηοῖθα ὈΥ 1Ὁ ὕΠ 6.6 188 ΒΌυὴθ 
φϑοσοὺ Ῥοπα οὐ δα θη δίδηϊςγ. ΤῊ5. Ῥοϊηῦ οἵ ὙΙΘῸῪ ΘοΙη68 οὖ 
ΨΟΙΥ͂ ῬΙΟΙΑΙΠΘΕΤΙΥ ἴῃ ὕμ6 Ὠἰδύοτυ οὗ ὕπ6 Ἡ ΘΌΥΘΥΒ. 



ἸΝΤΕΟΠΌΟΤΊΟΝ ΧΧΧῚΧ 

Ιν 

ῬΒΑΜΑΤῚΒ ΡΕΒΒΟΝΑΒ 

ΟΥ̓ 86 ομαιϑοῦθυβ ἴῃ ὕη6 Βϑοοῆϑθ βοιῃθῦῃϊηρ' ἢ 8.85 Ῥίοπγϑιο. 

ΔΙΤΘΘΑΥ͂ ὈΘΘη 5814 ἴῃ του θιηρ [86 σΘΠΘΙᾺ] ΒΟΟΡΘ 

οὗ [86 ρίαν. Τῇ ραχὺ οἵ ῬΙΟΘΉΥΘΒ 15. ΘαΤΠΙΤΔΌΪΥ 

οοποθιγρᾷ ; ἔσοση ὑμ8 ομα οἵ ὑπ φγοίοστιθ ὑπ}}} 

Ἦ15 ΘΡΡΘΑΙΔΠΟΘ 88 .7261.8 ὁ ηναοϊνύγνα 6 ϑυδβύθ!η8 06 

ρῬατὺ οἵ Ἰϑϑᾶϑὺ οἵ ὕπ6 Βδοοῆϊο ἐδίαβοβ δια βουνϑηῦ 

οὗ Τιοηγϑαθ. Ηθ ΔΒΟΙ 65 811 [Π6 τη]γϑοθθ ΒΟ ἢ 

ἢ6 σοῦ ἴο ὑῃ6 σοά ψΏοθ6. ῬιΌρμθῦ Π6 ρυθίθῃαβ 

ἴο Ὀ6; 15. φυορασαύίϊοῃ οὗ ὑπθ ψΌυβηῖρ, δμᾶ 

Θββου 0. οὗ {Π6 αἰσίηθ οΥἹρΊη, οἵ ΙΟΏΥΘΊΒ 15. ΠΙΒ 

ΟΥἾταΘ ἴῃ ῃ8 δυύβθ οὗ Ῥϑηΐμθυβ (νυν. 242-247). 
δ πϑύοὺ ἴου ἃ τηοχηθηὺ αἰβοίοθοβ ον ἴο ὑῃ8 

Ομοῦυβ ὑμᾶῦ 6 18 Ὑ68}}Υ ὑῃ6 σοῦ ΒΙτΏΒ61 (8568 

Οογλη. οἡ νΥ. 1 δηα 242). δ 1 τϑρτεϑϑϑηΐθα 

δ5. ΠΘΥ]ηρ᾽ 8. ΥὉΘΑΥ͂ ΘΟΙΩΡΙΘΧΊΟΙΙ,, βύγθϑιϊηρ ἵγαρυϑηῦ 

Ἰοοῖκθ, ἀδυκ οὐθθ, δηα Ἰἰονθ- ΒΌΙΤΙΩΡ οἸθποθθ. Αὖ 

Πυοῦ 6 1ῆᾳὁὸ5 ψιῦ Ῥρηύμθαθ, δηα οἤἴογα Π 8} 

Βρουῦνθ τηϑη] οϑύδ 008 οἵ ὕπ6 ροὰβ ΡΟΥΘ, δηα 

1ὖ 15. ποὺ η8] Ῥρηύηθουθ᾽ ὕβρις 15 Βῃονῃ ὕο Ὧ6 

πηϑϑίθα ὈΥ 411] ὕπθ88 σομάθυβ ὑμδὺ ἸΙΟΉΥΒᾺΒ 

Δἀάγθοϑοθ ὨΙΤΉ561 ἤο ὕΠ6. ἰδδὶς οἵ Ὀγηρίηρ ὨΪΤ 

Ἰηῦο ὑμᾶῦ Ῥοβιθοη ἴῃ ΏΙΟ. ὯΘ 18 ὕο τηθοὺ {ῃ6 



Αὐϑῦϊο 
δανδηύαροϑ 
οὗ 15 
ΘΒΒΌΙΩ ὈὕΟῺ 
οἵ ἃ Ὠπιηδῃ 
ΡῬδυῦ. 

Ῥρῃηΐῃμοαβ. 

χ] ΤΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

[1] ρῬυμιβῃυηθηῦ οὗ πῖ5 δισόρθμοθ. Τὴ Εὺ ὑγθδῦ- 

τηθηῦ οἵ ὕῃ6 ομδυϑοίου οὗ ΤΙΟΉΥΒαΒ. 15. ΘΥΘΘΟΪ 

[Δοι Πα θα ὈΥ ὕ86 ἀϑουιρίοι οἵ ἃ μυτηϑη οΠμδγδοῦθυ 

ἴο χὰ ἀυϊηρσ ὑπ6 ΏΟΙ]6 δοίζοῃ οἵ “08 Ῥ]θοβ. 

ΒῸΣ ὑμπ5 βΥβον ὉΠ αἰρηϊν οἵ ὑπ6 σοα 185. Ῥτο- 

Βουυθα [ηὐθοῦ, ΒΟ 15. ΠΠΔΠΥ͂ ΟοΙηΡ] ΘὕοΥ νἱη- 

ἀἸϊοαίθα ὈΥ 15. Δρρθδύϑηοθ 885 .})θιι8 ὁ ηιασλῆγα: 

ΒΘΟΟΠΑΙΥ, ῬοηηθαΒ. 15. Ὀτουρηῦ τηὔο αἸτθοῦ οοϊη- 

τηπηϊοδῦϊοη νυ ὑη6 σοῦ ΒΙΤΏΒ6], δηα ὑηπ5 ὉΠ61Ὁ 

ΤΟΙ οη5. βθῖνθ Ὀθῦθου ἤο φροϊῃηὖῦ ἃ τηουϑὶ ὑῆϑη 1 

[ΠθΥ6 νγὰβ 8ὴ πηθ06.8] Πρηῦ Ὀούνγθθῃ. 8ὴ 1ΏΥ]51016 

σοᾷ δηᾷ 8. τηϑη. 

Ῥρῃύηθαβ 15 οὺ ΤῊΘΙΘΙΥ͂ ἃ. ῬουβοηΠοδύϊοῃ οἵ 

ἘπΠ]η 6Π]Π]σθηῦ ΟὈΒΟΪΠΔΟΥ͂ ; ΠΟΥ 15. Ὧ6. ὕπ6 οἤδιῃρίοη 

οἵ ἃ ῬΙΠΟΙΡΪΘ. ΟΥ̓́ ΠΏ οὀχροηθηῦ οἵ δὴ 1468: [ῃ8 

168] ὈΔΒῚΒ οἵἨ ἁ ΦΠῚΒ ΟΠδγϑοῦου 15 ὕβρις; Ὠ18. ΟἾα85. 18 

αθβου θα ἴῃ ὕΠ6 ΟΓΟΒ 

τούς τ᾽ ἀγνωμοσύναν 

τιμῶντας καὶ μὴ τὰ θεῶν 

αὔξοντας ξὺν μαινομένᾳ δοκᾷ. 

ἨΔ ΘΟΠΊΘΒ ἔγόϊῃ 0Π6 ΟΟΟΠΥΥΥ͂, δηα τιὺῃοῦῦ σγαϊθηρ 

1 Ἤοτϑοβ 85 ἀγα ἃ Το γ8] οὗ 5. οι του ὑΠπ6 ΤΟΙ 008 
Βούσγθοῃ Ῥοηύμθαβ ἃμα ΠΙοηγϑιβ, Ερ. 1. 16, 785, Ὑο τηυϑῦ ποῦ 
Ὀ6 5Βοοκβϑᾶ δὖ Ὁπ6 ζθυυῖθ]6 σϑαρθᾶποθ Ϊοδ 88 ἱπῆϊοίθα ὉΥ 
ῬΙΟΏ ΒΈ8, ΥΠΘῺ. Ὑ70 ΤΘΙΠΘΙΩΌΘΙ ὑμδὺ ὕΠ6 Ἰπῆϊούλου. οὗἩ Ῥαπἰβητηθηῦ 
γγ85 ΤΟΡΘΙΘα 85. ὕΠ8 ΟΠὨ]Υ͂ Θυ]άθηοθ οὗ [Π6 οχϊβύθμοθ οἵ ἴμο ροάβ 
(οἵ, ΕΎαρ, ὅ81). 



ΤΝΤΕΟΠΤΠΟΤΊΟΝ Χ]] 

ὕο ΘΟΙΒΙΑΘΥ ὑῃ6 τορουύβ ΒΟ ἢθ6 δὰθ. ἤθδατα οἵ 

0Π6 ὙΟΥΒΏΙΡ ΜΒΙΟὴ τγαὰβ Ῥοϊηρ Ἰηὐτοαποθα 1ηὖο 

ΤΉΘΡΘΒ ἴῃ ΙΒ δβθῃοθ, ἢ6. 1ηβύθ Ὁ] οΊνοβ ὨΙτη- 

561 πρὸ ὅο τᾶσθ: ῃ8 ὉποῃθΌ ὝὙ σὴ ἢθ δὖ- 

ὑτιθαύοθ ἰοὸ 0π6ὸ ῬΦΟΟῆΙο τἰύθϑ 15. ἃ ΤΟΥ. ΘΧΟΌΒΘ, 

Ὀαὺ 1ὖὺ Βῆονγβ ὑ868 σ]ἹΟΟ Ωγ ϑαβύθσθ ομϑυϑοῦθι ἡ Ώ]Ο ἢ 

πθϑρ]θοῦβ ὕ8μ8 ΒΟ ΤΌΘΒ. Οἵ ῬΘΒΒΙΟΩ 8η6 ΘΗ ΠΒΙΔΒΠ), 

ΘΠ ΒΘΘΙῺΒ. ΥαῦθοΥ ὕο ϑαγοοδῦθ “86 βϑῦ ουϑὺ [1{6.᾽ 

ΤΊ εἰρωνεία στιν ΠΔΟῊ ὑμ6 ομδγθοίου οἵ Ῥβη- εἰρωνεία. 

[Πθὰ8 15 ὑχθαύθα πᾶθ Ὅθθῃ υϑιηδικοα ΟΥ̓ ΒΙΌΡΘΟΚ. 

Τὴ6 Οατροὶς ροθίβ πᾶ ποὺ Ὁῃ6 ορρουψα!ῦ οἵ 

ΘΒΤΟΠΙΒΏΙησ ΠΟΙ ἨΘΘΥΘΙΒ ΕΥ̓͂ 8ὴ πηδχρθοῦύθα 

Το Βα ύ, δηα ἀθραιτθα ἔχοι ὑμαὺ βοῦτοθ οἵἨ ῬΟΥΘΥ 

ΟΥ̓́ ὉΠ611 ϑυσίθηοθ, ὉΠΘΥ βθθὴὶ ἴο πᾶν πὰ 

ΤΘΟΟΌΤΗΘ ο {Π18 ΠηθῚ ἀρ] ]ΟΘΟΥ οἵ αἸαίορπθ----Ὁ 18 

οοηὐταδῦ Ὀθύγγθθῃ ῃ6 ἃρθῃῦβ γ681 Ῥοβι ΠΟ 88 

Ἰζηονγῃ ὕο [ῃ6 βρϑούδύουβ 8η6 18 οὐ ΘΟμοΘρί]οη οἵ 

ὑπᾶὺ Ῥοβιοη---- Ὁ τησϑῦ ἤᾶνθ Ὀθθὴ. ῬΘΟᾺ]Ι]ΘΙΪΥ 

ῬΙθαβηρ ὕο ἃ τϑύου!οα ΠΥ ὑχϑῖπθα ῬΘΟΡ]θ. ῬΎΟΙΩ 

γ. 802 [Π15 ἡγογ, 15. ΘΟ ΘΙΥ υϑοθα, πα δὖ ν. 809, 

ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα, ἴμ8 περιπέτεια ὈΘΡΊΠΒ. 

Τὸ 15. σϑιηϑυῖα]6 ὑπᾶῦῷ Ῥοαίμθαβ, ΠῸ ἴῃ ὑπ6 νγογᾶϑ 

7Ταϑὺ αποίρα το]θοῦβ ὑῃ6. Ῥίόροβαὶ οὗ 11οπγϑαβ ἴο 

Ὀυίηρ' ὑη6 Ῥαοομϑηύθβ Ὀθίουθ τὰ σι ποιῦ ΤΘΟΟΌΤΒΘ 

1. Βαύμου δγομσῇξ Πποηνο 7γοηυν ἐαΐϊο τὰ Α518 ἴο π6 σοα᾿β διττῃ- 
ῬΙϑο6, ΤΏΘΡ65. ΕῸΣ {Π15 15 [ῃ68 ἴογοθ οἵ κατάγουσαι ἴῃ ν. 88. 



ΠΊγ οί. 

Οδλάτϊηυϑ. 

Χ] ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴο 818, Βῃου]α 850 ΥΘΥΥ͂ ΒΘ ΔΟΘΏΪΥ δοοθρῦ ὕπ6 ρῥτοὸ- 

ῬοΒ8] ὑμαῦ 6 δῃὰ ΤΙ ΥϑΒ Βῃου]α οῸ 88. 5Ρ188. 

ῬοΥθδΡρ5 6 τοραρβ Π86 βιαρρθϑίοηῃ ΟὨΪΥ͂ ἃ8. ἃ 

ῬΙΘΙ ΙΔ ΠΔΥΥ͂ ὕο Ποβῦι]6 δούϊοῃ. 
ΤῊ ομαγδούοσ. οἵ ΤΊγοϑιαβ, θη αϊγοδύθα οἵ 

105. Βρυσοῦθ τϑῦϊοηδ θη (284-297), 15. νΘΙῪ Ὑ061] 

οδΥγὶθᾶ οὐ: [15 δγρυχηθηῦβ δηα ὕμοβα οὗ ΟδαΙ 8 

Β66ῖὴ οἴὔδδϑηῃ αθϑιρηθα ὕο βαρ] θιηθηῦ οϑοῦ ΟὔΠΘΥ. 

Τη ν. 3938 Οδαμηιβ ἈΡΡθ815 ἰο Ῥϑηθῃθυϑ᾽ 5θη86. οἵ 

ΘΧΡΘΑΙΘΉΟΥ, ΤΊΤοϑΙαθ πανπρ ακθη ὑῃ6 ΒΙΡΊΘΥ 

σγουμᾶ. Τῦ ΤΠΔῪ Ὀ6 γοιημδικοα ὑπδῦ 1ῃ {15 ΒΡΘθοῆ 

Οδάχητϑ. ρσῖνοϑ 8. γϑυϑίοη οἵ ῃ6 τηγίῃ οἵ ᾿ούαθοῃ 

αἸΠδυθηῦ ἔροσὴ ὑπ 6 ΟΤΟΙΏΔΥΎΥ͂ ΟΠΘ. 

ΤῊΘ Ὀϑῃϊθῃιηθηῦ ἃημα βαθβοαπθηύὺ Ἰοὺ οἵ Οδαᾶ- 

Τὴ 5 Ῥγθαϊοῦθα ΟΥ̓ ΘΟ δα βθοὰ ὕἤο 6 τοραγάθα 

αὖ Ἰοδαϑῦ ΟΥ̓ ὨΪγη561} ψΙῦ αἰδδαυδίδουύοη. [Ὁ ΤΩΔΥ͂ 

1 ΠῊβ τ|86 οὗ {π86 Ὀ].18] ἴῃ ν. 1826, π6 νϑῦβα ψ Π1Ο ἢ ῬοΙηὖβ 
{10 τηόγὰ] οὗ ὑπ 8 Ῥ]δν, 

ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ 

ἐς τοῦδ᾽ ἀθρήσας θάνατον ἡγείσθω θεούς, 

ΒΠΟΥΒ ὑπαῦ 1Ὁ 15 6 ψ";016 αὐ πα8 οὗ Ῥοηύηθιιβ ὑονγαγα τ ]]ο]0 
ὙΙΟῚ 15. ῬΠΙΒη64, ἢοῦ ΙΠΘΙΘΙΥῪ 18 τοὐθούΐϊοη οἵ ὈΙοηγϑ5. 50 
ΟνἹὰ ο08115 Ῥοῃύῃθαβ “ Οοπἰοχηρίου ϑιρογιην." 

3 ΠΊγοϑἰδβ, 8η οἷα τηϑη ἴῃ ὕπ6 [τη οὗ ὐδάτϊημβ, ΡΌΘΔΥΒ ἴῃ 
ἴῃ ῬΠοΘΙἾ5586 ὉΠ Εἰθοο]ο5 δηα Ῥοϊγηΐοθβ. ἘΣ ρΡΙ 65 ἀ0688 
ποῦ 5661 ἤο 0876 ἴο δγοἱα Δηϑο ΤΟ Ἶθη5. [}ὼ5. ᾧῃ6 Ῥτοίορτθ οἵ 
8 Βδοοῆδο, ν. 18, ΘΟ γΒ8 ΒΡΟΘ ΚΒ οἵ ὕπο Ἰομίδῃ ΘΟ] 65. 88 
αἰγοθαν Τουπαθά. 



ΤΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΙ] 

6 δϑϊζϑᾶ, ΨΥ 15. ὑῃ8 Ὀβ]]θνηρ Οδάγηαβ Ραμ Ἰβηθα ἢ 

ὟΥε ΓΔΥ ΔΏΒΨΟΘΙ, ὑμαῦ 1Ὁ 15. ὍΠ6 νΘΙῪ θοῦ οἵ ἨῚΒ 

Ὀ6]16Υ ΙΟΏ τηᾶῖκοθ δὴ ᾧῃ6 οὐ]θοῦ οἵἨ Ῥαμῃ]βῆ- 

τηθηῦ ἴῃ {886 ΠΙρῃθϑῦ 56η86, ἴῸΥ ἮΘ ΤΘΟΟΡΏ565. Πϊτη- 

5611, οσίησ ὕο ὑ}15 ΨΘΥΥ͂ Ὀ6Ι1οὕ, ἃ. 7050} Ἰηγοϊνοα 

ἴῃ ὅπ Ῥυμιϑῃχηθηῦύ. [ἢ νυν. 1508 δοφῳ. Οδατη 8 

ἀθοϊασοα ὑμᾶῦ ἢ6 15. Ἰῃηνοϊνθα ἴῃ ὑμ6 συ]ῦὺ οὗἨ 15 

οὙΥΔμάβοη Ῥρηΐπθαβ, δ Ραηβηθα 1ὴ {Π6 1055 οὗ 

815 Κιηα οἴποοθθ: δηᾶὰ 1θ νυ. 1901 δοφῷ. 80 

βύθϑΠγ ἀοο5. ἢ6 τϑοορηϊθθ {815 οοτητηπηϊοαίθα 

συ] δηθθ5. ὑμαὺ ἢθ τοίαβοβ ὕο Ἰοοὶς οα ὑπ6 Ὀτιρῃῦ 

5146 οἵ {86 φιοῦύυγο ψῃοῆ ὑμ6 ροᾶ ἀγᾶνγβ οὗ 18 

βαύσσα 118, δπα ἀοθβ ποὺ 7οῖη ἴῃ ὕμθ ἃρρθδὶ οἵ 

Αρᾶγνο, ν. 1844: δηᾷ ΘΙ ἴῃ νυ. 1378-18 7 586 

αἄνγ6 115. οὐ 0ῃ86 ὑθυυῖθ]θ πϑύσσθ οἵ ὑῃθ γϑηρθϑῆοθ 

1ηΠ]ούθα οὐ 861 811 ὈΥ ΠϑΙΟΏ ΘΒ, Π15 ΘΏΒΎΘΙ 15 

καὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 
»..2 5 5 ΣΣ 7, 
αγεέραστον εχὼν ονομ εν Θήβαις. 

Τῃ Ρογύγαχιησ ὕμ ἴσαηῦο ραν, ΕαΥΡΙ 685. Αρᾶνο. 

[85 ἤο α68] ψιῦῃ ἃ ῬδβΒΊΟὴ 1 ὑῃθ ὑγθαϊχηθην οἵ 

ΜΉΘ ἨΘ 15. ῬΘΟΌΠΙΔΥΪΥ͂ Βα ΘΟΘΘΒ 1. ΤΟΏΡΊΗτΙΒ 56 Υ8 

οὗ Βΐτη, ἔστι μὲν οὖν φιλοπονώτατος ὁ Ἐυὐριπίδης 

δύο ταυτὶ πάθη, μανίας τε καὶ ἔρωτας, ἐκτραγῳ- 

δῆσαι, κἀν τούτοις, ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἕτερος, 

ἐπιτυχέστατος (0) 86 Β'ΌΡΙ. χν,); 8ἃῃηῃα ἢθῖθ τ 



ΧΠν ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Πᾶν ἀδριούθα τηοϑῦὺ δατΥ8]Υ ὕὉῆ6 νγ11Ἃ ὑυϊατρἢ 

οἵ ὉΠ6 ἔγϑηύϊο τηούμθυ. ὙΥ̓ΏΘη 85Π6 ϑηύθυβ Πο]α]ηρ 

ΘΟ ΠΟΙ βοη 5 Ποϑᾷᾶ, ΠΟ. 506. 815 15. ὑῃθ 

Ποϑᾷ οἵ ἃ Ἰορ, μου ὑαταα]ύπουβ ϑύαΐθ οἵ τ]η6 18 

ὙΘΙΥ͂ ΠΗΘΙΥ͂ τοῆθοϊθα 1ῃ Ποὺ Μ}114 ἀΘΠΠΤἸ]οὰθ αὐΐου- 

ΘΠΟΘ5. 56 Κθθὴ8 ἤο ἤδγθ ἤθθῃ ϑβχηϊ θη ἢ 

[Π6 581π186 ἀδικηθθ5 ΨΈΙΟΒ ὑμ6 Ἡοιηθιῖο ἀϊν]η 0165 

οαϑὺ τοῦὰμα ὑῃθ Ἠοιηθιῖο ἤθχοθθ; ποὺ ψιϊῇ δὴ 

1] βΊοι. βοῇ 885 γαὰ8 ΠΡΟΒΘα οἡ Α]8χ (866. ποῦθ 

οὰ γΥ. 1268. θη Οδάϊηυθβ δθῖκθ Π61, τίψος 

πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; ΠΟΙ ΘΗΒΎΨΘΙ 18, 

λέοντος, ὥς γ᾽ ἔφασκον αἱ θηρώμεναι, ν. 1279 : 

8 ἃ τὴ νυ. 1184-1186 5ὴ6. 865. ψΟΙῸΒ ΜΈΙΟΝ 

ΘΙΘ ὙΘΙῪ ὉηβαΙ 16, 1 γἴ8 ΒΌΡΡοΟΘΘα ΠΟΥ ἤο 6 το- 

ΘΆΤΟΙηρ γῆδῦ 806 ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὕο 6 ἃ ἸΙοη 5 Ποϑα: 

Ῥαὺ 8αΙ 1  ]Υ βυχύα]6 1 το ΒΌΡΡροβθ ΠΟΥ ἴο Ὀ6 

ΟΘΙΎΎ ΠΏ ΒΟΙΠΘΌΠΙηρ᾽ οἵὗἩἨἁ ψΏΙΟΩ ΠΟΙ Οὐβουγθα γΊ ΒΟ η 

0811 [6}} 6 πουρῃῦ, Ὀυῦ ΏΙΟὴ 506 νϑΟ ΘΙ Υ 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴο Ρ6 ἢη6 Προδά οἵ ἃ [1οῃ, 116 5ὴ6. 868 

ΟΤαθ. ὙΏΙΟῊ 816 ὙῸ8]ΠΠ}Υ ἀθβουι ρύῦϊννθ οἵ ὑῃ6 ᾿ιϑδᾶ 

οὗ Θ᾽ 50ῃ ὙΏΙΟΠ 50η6 ὈΘΘΙΒ δου. ὙΥα Βᾶνα Ἰοϑῦ 

1 ῬΘΙΠΔΡ5 [8.15 15. ἃ ΒΕ Ποιθηῦ τϑᾶβοι ἴῸΥ ἀου Ὀὑΐπρ' [η6 βουπά- 
Ἠ685 οὖ ν. 1271, 

ἔννους μετασταθεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 

ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ Ἠ85 το] θοῦθα ὉΠ15 γθῦ58 οὴ ὕπ6 σγοιπαᾶ ἐπμπαῦ {ῃ6 8ϊλιο- 
ηυγίμία 185. νἱοϊαῖοα ὉΥ 1ὖ ; Ὀαΐ, 85. 8 Ῥθθὴ Ὀδίονα στϑιηδικθα, 



ΤΓΝΤΕΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ . χὶν 

0Π6 ΘΡθθοὴ 1 ῃ]Οἢ Αρϑνθ, ΠΟΥ 86 Π810186. οἵ Π6Υ 

ΠΟΥΤΙ]6 αἀθρά, ἀθρίουοθ ΒΟΥ βοὴ, θαῦ ψ ἢδνθ 

ΘΥἹάθηοθθ Θημὰρ ἤο ΠΟΥ 8 ὑμαῦ ὑμθ6 ρϑύμϑαιο 

ΒΟ6 16 τησιϑὺ ἤν Ὀθθῃ ομ6 οὗ {Π6 τηδβύθυριθοθθ οἵ 

6 τηοϑῦ ραββίοῃηδί οὐ ῃθ ρφορίβ.΄ ̓ ς ΤῈ 

ηυογαΐο οἵ 6 ρετῦ οὗ Ασᾶγνθ 15 ουϊάθηῦ Θῃουρ ; 

Βὴ6 85 αφθηϊθα Ὁῃ6 αἰϊνίπθ Ὀισθ οἵ 19]ΟΏΥΒυβ, 

ὈΠΟΥΘοΥΘ 850η6 15. βύσθοκ τὰν 6 Βθοοδϊο θη- 

ὈΠυβίδβϑιη, 8η4 15. τηϑᾶθ ῃ6 ᾿ἰῃϑύχυαμηθηῦ οὗ ὑ{ῃθ 

σ04᾽ 5. ὙΘηρΡΘΘΠΟΒ ; ὑΠΘΥΘΌΥ͂ 516 85 δἰοηθᾶ [ῸΓ ΠΟΥ 

51: Ὀαῦ ΟΠΪΥ͂ ῬΑ] ]γ. ὄψ᾽ ἐμάθεθ᾽ ἡμᾶς 15 

0ὉΠ6 ΤΘΟΡΙΥ οἵ ΙοηγΒαΒ. ὕο ΟΡ ΔρΡθδὶ. 5η6 δῃαὰ 

ΠΟΥ Βιβύθυβ τηϑῦ ἰθαᾶγθ ὑῇβθ βοθῆὴθ οἵ {610 οοη- 

θυΙη8ΟΥ (ν. 1576), δὰ Ιοηγθα8. 15. βανθα [ΓΌΤῚ 

[88 δΔρρϑδίϑῃοβα οἵ ὕἤοο ργθαὺ δυβϑύουιυυ ὈΥ͂ ἃ τοίθυ- 

6η06 οὗ [Π6 ψΟ]6 τ ΘΟ ΘΙ] 1 ὕο ὑπ6 Μ1} οἵ 

Ζρὰθ (Υγ. 1349, 1951), ψο, 1ὖ ταῦθ ἢ86. τὸ- 

ΤΠΘΙ οΥΘα, ψγὰ8 ΟΥ̓ ΠΠΡΙ]ΙοΘὕοη οἤδηαθα ἀρσαϊηϑῦ 

ἴῃ ὉΠ6 ἄἀθῃϊδ] οἵ ὑμ6 αἰνίηθ οΥἹΡΊη οἵ" ΠΙΟΏΥΘΊΒ, 

δηα ψπὸ Πδά ποῦ ραϊηθα ὑῃ6 βϑῖηθ βϑιβίϑουοη ἃ 

0Π6 Ἰαύου ἴον 1858 Υοηρθ. ΤΏΘΙΘ 15. 20 ΘΥΙάΘηΟΘ 

ἘΟΥΪΡΙ 465 15. ποὺ 850. οδυθα] ΠΘῚΘ 85 1ῃ 15 ΘΔΙ]16Ὲ ὉΪΘ 5 ὕο ὈΓ6- 
ΒΟΙγΘ ὕπο ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ οὐ {ῃ6 ϑδὐϊομοηιμέμία. Τῇ τὉῃ8 1ἴη6 Ὀ8 τὸ- 
Ἰθοίθα, 1 5Βῃοι]α τισοἢ ρῥτϑίου Μυ, Α116η᾽5 κινοῦμαι ἴο ΚΊΤΟΒΠΟΗ͂ΡΒ 

γιγνώσκω 88 ὃ Βα δύ αὔθ ἴο1 γίγνομαι ἴῃ γ. 1270. 

1 δ᾽ Εὐριπίδης, εἰ καὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ, ἀλλὰ τραγικώτατός 

γε τῶν ποιητῶν φαίνεται. ----ΑὐἸδύού, Ῥοεῦ. ᾿ 



Χ͵ΥΙ ᾿ ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴο τ8Κ6 αϑ ὈοΙϊαγο, ψ ἢ ϑοῆόμῃρ, ὑμδῦὺ ὕ)6. Ὀδῃ15ῃ- 

τηθηῦ οὗ Ασδνθ 15 ἴῃ ΔΗ͂ ΨΥ Οοπηθούθα ἢ [6 

Ὀ]οοᾶ-ου] Ἴπμθ885 ἱπουιγθα ΟΥ̓ ΠΕΡ 80η᾽8. αθδίῃ. 

Οτοβύθβ, ὑβουῦρῃ Π6 5164 ὺ85 16 τηοῦμϑ ΟΥ̓ αἸν]η8 

ΘΟΙΩΙηΘηΔ, γοὺ ᾿ποῦγβ ὈΪ]οοα- ΟΠ ΠΘΆΒ5, ΤΌΣ Ἠ6 15 

οοηϑοίουβ οὗ 815 ἀθθᾶ : Ὀαῦὺ ὑῃ86 οαδϑ8 οἵ Ασϑῦύθ 185 

ααϊΐα ἀϊδδγοηῦ; {86 βαρ 0186 τηογϑὶ ᾿ἱπδύποὺ οἵ 

Ἐλια]ρΙ θ5 σου] ὩΘ ΘΙ ΘΒΟΥΙῸΘ ΤΏΟΥΔ] ΤΘΘΡΟΏΒΙ ὈΠΙῸ 

ἴο 8ῃ δοὺ ἄομθ ὑπμαᾶρυ ὑπ6 ᾿Ἰηἤπθηοθ οἵ 8 ΑἸ 16 

ἀρ αδίοη. ἨΗδϑα ΑἼᾶχ 5181 τηθῃ Ἰηϑύθϑα οἵ οδὐθ]θ, 

Ὑ6 ΙὩΔΥ [66] Ῥχῦῦυ βϑύτθ ὑῃαῦ μ6 σου] ποὺ ἤδΥθ 

Ῥθθῃ Βαπηΐθά ὉΥ͂ ὑπὸ Ἐχπηγοθ οὐ [15 νἹούϊηβ. 
Απᾶ 80 χα ἢμπα ῃοῦ 8ἃ διηὖὺ ὑμαῦ ὑη6 Ὀϊ]οοα 5ῃρθα 

ὈΥ Αραγβ δηᾶ ΘΙ βιβύθυβ ἡθϑᾶβ δὐοῃηθιηθηῦ; ὑμπθὶῦ 

ΟὨΪΥ 510 15. ΟἸΒΌΘΙΙΘΓ ἴῃ. ὑπμ6 αἰνὶπθ οὐἹρίη οἵ 

ΤΟ ομ βα8, 86 ΤῸΥ {818 ΟὨΪΥ ΠΟΥ 816 Ῥαμίβη6ᾷ, 

ἢΠγϑὺ ὈΥ͂ Ροίηρ τηϑᾶθ ὑῃ8 τηϊηϊϑύοιβ οἵ ὑῃ6 ροα᾿β 

ἀθούθθθ, 8ηα δἱθογυνγαυαθ ΟΥ̓ Ὀθίηρ τϑιηονθα [ᾺΥ 

ἔγοὰ [ῃ8 ᾿ΟἸΌΥ ΏΘΙΘ “ὉΠ6Υ Ποῖ ᾿θαβϑὺ οἵὗἨ 41] 1ὖ 

Ὀθοδπὶθ ρᾶνθ οὔῦ ὑπμᾶὺ Π)ΙΟΠΥΒαΒ 885 ὯῸ 800 οὗ 

Ζθαβ΄ Τὴ τότ] τοῆηθπιθηῦ βηονῃ [ἢ ὑ}15 

ὑχθαϊχηθηῦ οὗ η6 ομδιϑοίθσ οἵ Αρᾷῦθ 15 ὙΘΥΥ͂ 

1 Τὸ ΤΏΔῪ 6 οὈβουνϑᾶ {ῃπδὺ ἄρανβ δρρβδιβ ἴο ἔουροὺ 8 ρϑϑὲ 
ΜΏΘη {Π6 τηϊϑῦ ΜΏΪΙΟΙ οὐδουτθα ΠΘῚ ὙἹ]ΒΙΟῚ 15 ΤΟΙηοΥ Θά, ὡς ἐκ- 

λέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ, ν. 1278 : ποῦ 80 Α͵ῶχ, ΜΏΘΠᾺ 
Γρορα ἤτοση 5 1] 5] οὴ ἢ Π 6 ὙΟ]6Θ 0618 15 θϑίουθ Ἀἴτη, δηᾷ 6 

ΘΟ δϑηὑ]ν ΤΘΟΌΪΒ ὕο 1ὐ. 



ΙΝΤΕΟΏΌΠΟΤΙΟΝ ΧΙΥῊ 

ῬΘΙΏΔΙ 816. ὴῳι Κηον ὑμᾶὺ ὈΥ͂ ἃ αν οἵ γᾶοο 

σύ ἰηϑηϊτηδύθ οὐ͵]θοῖβ Μ ΒΟ μαὰ οδυδθθα [ἢ 8 

ἀθαῖῃ οὗ ἃ δυτηϑη Ὀδίηρ 616 [ΟΥτΊ ΠΥ οαϑὺ Ὀ6- 

γοηα [μ6 ῬουπάδιΎ 85. φρο ]αίθᾶ. Ἐυομὶ ὑἢ18 

Θοποθρύϊοη οἵὐ ρυ!]Ἱῦὺ 50. οΟἰθαυΥ τϑοορηῖδθα ὈΥ 

Αὐηρθη85---ὃ βύσθηρθ Τ6 11. οὗ δι θατίθτη διαϊα 8}} 

ἢθ᾽ τϑῆποιηθηύ---- ΤΥ 1Ρ14 65. ἀ6ΠΠ ουαύθὶ Υ βύδπαϑ 

Θ]οοῦ ; δῃᾷ {18 15. ὁ ΠΥ οομβγγηδύϊο οἵ ἃ 

ἔαοῦ ῬΓΘΥΙΟΌΘΙΥ δαγουίθα ἴο, ὑπᾶὺ ἘΌΙΙΡΙ 4685. 88 

Μ0611 δῷ δοοίδίθθ βουρηῃῦ ἤο οἱθναΐθα δπα ΡΥ 

πΠ6 ῬΟΡαΪδὺ νον δροὰαῦ ΤΟΥᾺ] 8η4 ΥΘ]ΙΡΊΟΙΙΒ 

αΘΒΌΙΟΙΒ. 

γ 

ΡΟΡΌΠΙΔΕΙΤΥ ΟἿ ΤῊΝ ΒΑΟΟΗΔΕῈ 

ΤῊΘ Βδοοῦῆϑο βθϑιὴβ ο αν ὈΘΘῚ τη ΠῸἢ γοϑα δηᾶ Θυοίαξϊοηδ 

Θἀτηγοα ἔσο ὑπ θϑυ]θϑῦὺ τηθ5. ὙΥ ΏΘΩ, αὖ {Π6 βδοομαο, 

οοατὺ οἵ ΤΙΟΠΥ͂ΒΙΆΒ, ΑΥἸΒΌΡΡΙΒ 1 Π1Β. ΟαΡ5 ἀδπορα 

οἶδα ἴθ ἃ ρηγρίε 8ἰοίω, ῬἸαῦο Ὀδίηρ ἀθβισθα ἴο ἀο 

[π6 βϑαῖὴ8 απούρα το Βϑοοῆ. 890, 859,1 

οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολὴν 

ἄρσην πεφυκὼς καὶ γένους ἐξ ἄρσενος, 

[ο ΜΏΙΟΠ ΑΥἸΒΌΡΡΟΒ, ΟΥ̓ ἃ 5|0ὴῦ οἤϑηρ ἴῃ 

1 866 Αἄπ, ΟΥὉ. δηα Οοτητη. οἡ {Π|658 111Π|68. 



ΧΊΥΠΙ ΓΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΔΉΠΟΥ 1ἰπ6 το ὑπῃ6 5816 ῬὈΪΔΥ͂, ΜᾺ 8016 ὕο 

γοίογῦ, 

ἃ Ν 5 7 καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν 

ὁ νοῦς ὁ σώφρων οὐ διαφθαρήσεται. 

Ταοίϑη (θᾶν. Τηαοοῦ, 19) σίγοβ Ὁῃ6 ΤΠ] οσΙηρ 

ὑρβυ ΠΥ ὅο ὑπ Ῥθϑυῦ οὗἨ ὑπὶ8 ὈΙδγῪ :---Δημή- 

τρίος δὲ ὁ Κυνικὸς, ἰδὼν ἐν Κορίνθῳ ἀπαίδευτόν 

τινα βιβλίον κάλλιστον ἀναγυιγνώσκοντα, τὰς 

Βάκχας, οἶμαι, τοῦ Βυύρυιπίδου, κατὰ τὸν ἄγγε- 

λον δὲ ἣν τὸν διηγούμενον τὰ τοῦ Πενθέως 

πάθη, καὶ τὸ τῆς ᾿Αγαύης ἔργον, ἁρπάσας 

διέσπασεν αὐτὸ, εἰπὼν, "Αμεινὸν ἐστι τῷ ἹΠενθεῖ, 

ἅπαξ σπαραχθῆναι. ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἢ ὑπὸ σοῦ πολ- 

λάκις. ΟἸψΙΡΙαθ, ὑμθ τοῦμου οἵ ΑἸθχϑῃάθυ, 

ΠΘΙΒ616 ρουϊοστηθα ὕη6 ρατῦ οὗ ἄραγϑ (ΡΙαύ. ΤῸ. 

ΑἸ6Χ. ὁ. 2), 8ηα ΑἸοχϑηάᾶθυ ὰθ δΌ]6 ὕο τηακθ 8 

δρροβιύθ αχαοίαθιοῃ ἔσοτη ὕῃ 6. ρθη] ηρ 11Π65 οἵ ὉΠ0 

ΒΡΘΘΟΠ οἵ Τίγοϑιαβ ὕο Οδάϊηυβ, νυ. 266, 267. 

Τ)οπαϊ ἄβομ. τοιηᾶυκθ (ΤΠ Θαῦτα οἵ 86 ατθϑοίζβ, Ὁ. 

1580) ὑμαῦ Ὁῃ6 νγυθῖηρϑδ οοηὐθ θα 1η 6 ΒΘΟΟΠ 86 

ἀραϊηδῦ ὕμ6 ἀἄθπρθιβ οἵ ἃ 56 1ΠΠ04 θεομαχία 

Β661ὰ ὅο ἢδνθ τηδάθ {818 αἀτϑστηδ ὨΙΡΏΪΥ βασσοδῦνθ 

ἴο ὕμοβθ αὐ! ΠΠροαῦὺ δῃμα οαποαῖθα «ον γΠο ἢγχϑὺ 

1 ΤῊ ψοσα πϑοᾶ Ὅν Τϑηγοϑύμθηθθ ἤο ΘσῬΡ 85. ὕη8 ηυμαθγηρ 
οἵ ἃ ρατῦ 15 ἐπιτρίβειν. Ὥρτηῃ. 288, 20. 



ΓΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΧΙΙΧ 

Πδ 8 ΤηϊϑοΊγΙησ ἢ τοσαταὰ ο ᾧῃῆ6 σψίβάοιῃ οὗ 

8611 Ορροϑιύίοι ὕο (ΙΒ. ΘΗΙΌΥ. 

ΤΩΡ [Ὁ]Ποσηρ οχύταοῦ ΠΟ] ΜοΙΏΙΉΒΘΠἾ Β πχίνδοι 

ΗἸϑίογυ 077 Ποηνο, νο]. ἵν. Ὁ. 9597, 15. ὁμαγϑούρθυιβθιο τ οἩβο 

οἵ Μοιηζάβθῃ, ἃπἃ βῆονα μὸν ἰοπρ ἴπ6 Βϑοοῆδθ 

γούθι θα 105 Ῥίδοθ οἡ 68 βίαρθ, δῇα Ποὺ 81 108 

ῬΟΡΟΪΑΥΙ͂ πᾶ βριθαά : “Α5 ο πῃ ΠΏΡΥΘΒΒΊΟΩ 

ΥΩ ]Οἢ ὑΠ6 ἀοίραῦ οἵ ὑμ6 Βοιηϑηβ Ῥγοαποθα 1ῃ [Π6 

Ἐαδύ, αη!ουύαπϑύθ! Υ πὸ ϑαθαθπδῦθ ΤΠ ]ΟΥΤ ΘΟ ἢδ8 

Τοϑοηθα πἀϑ; Ὀαὺ 1τῦ τηυϑῦ αν Ὀθθη αἀθορ δῃηὰ 

Ἰαϑύϊηρ. Κιηρ Ογοᾶθβ νγὰ8 7αϑὺ οΟΙἸθταύϊηρ {Π6 

ΤΩΔΙΤΊΘΟΘ Οἱ Ὠ15. 50η ῬΘΟΟΥᾺΒ ι ᾧΠ6 ββύου. οἱ 

5 ΠΘ6ᾺῪ 8]1γ, Αὐὐαναβάθθ ὑπ6 Κίῃρ οἵ Αὐγηθηῖδ, 

γΏΘη. μα δηῃοπποθιηθηῦ οἵ ὑπ υἹούουυ οἵ ἢ18 

ὙΙΖΙΘΙ ΔΙΤΙγΘα, δηα δἰοηρ ὙΠ 10, ϑοοογαϊηρ ἴο 

Οὐαὶ ἀϑᾶρθ, ὑῃθ οπ-οὔ᾽ πο οἵ ΟΥ̓ΒΒῈ5. 

ΤῊΘ ὑδῦ]θθ ὑγοῖθ ΔΙΤΘΘαΥ τοιηονθα ; οὴθ οἵ ὑῇῃθ 

ὙΥΘΠἸΘΥΙΏρΡ᾽ ΘΟΙΏΊΡΘΏΙ168. ΟἵἨ δούουβϑ ΠΌΤ Αβ18. ΜΊΠΟΥ, 

ΠΌΤ ΌΘΥΒ οὗ ΜΏΙΟΝ δὖ ὑπδῦ ὑἸτη6 οχιϑύθα δηα οϑυσϊθα 

ἩΘ]]Θη1ο ῬοθσΥ μα ὕπ6 Ηρ ]]Ίθηῖο ἀγϑχηϑ ἴα Ἰηὔο 

ΠῃΠ6 Ἐδϑύ, νγγὰ8 7ι8ὺ ῬΟΙΪΟΙΙΏΙηρ Ὀοίοτα ὕπηθ 88- 

ΒΘΙΏ 164 οουχὺ Ὁη6 Ῥδοοῆδα οἵ θτρΙᾶθθ. ΤῊΘ 

ΘΟΌΟΥ ὈΙγηρ ὕΠ6 Ῥεῖ οἵ Αρᾶνθ, ὅὴὸὺ 1ῃ ἢ 

ΠΙΟΉΥΒΙΔΟ ῬΏΤΘΗΖΥ ἤδδ [ΟΤ 10 ῬΊΘΟΘΒ. ΠΟΙ Β0ῃ, 

Θη ἃ τοῦθ 8 [τότῃ ΟἸ ηθθυοι. ΟΔΥΎΥ Ωρ ἢ15. ἤθϑα οἢ ῇ 

06 ὑῃγΥϑαβ, Θχοῆθηρθα {815 [1 ὕῃ6 ὈΪΟΟΑΥ͂ μοδά 



] ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

οἵ Οὐδϑϑαβ, δηα ἴο ῃμ6 ᾿ῃῆηϊύα αο!Πρῃῦ οὗ ἢ15 

δαδίθμοθ οὗ μ8]- Ἠθ]]Θηβθα Ῥυ ΙΔ 8 Ὀθρδη 

Θἴγθϑῃ ὕΠ6 νγ611-Κπόνα βοῃρ---- 

φέρομεν ἐξ ὀρέων ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαθρα 

μακαρίαν θήραν. 

Τῦ νγαϑ, βίποθ ὕμα {ϊτη65 οὗ ὕπ6 Δομϑοιηθηῖᾶδθ, [Π6 

ἢγϑῦ βϑυϊοιβ υἹΟύοΥ ὙΠΟ 0μ6 Οτϊθηῦαϊθ ἢδὰ 

ΘΟ Ι νᾶ οὐο Ὁμ6 δὺ)οθῦ; δηᾷ ὕμϑιβ νγὰβ ἃ ἄθθρ 

βρη! ἤοθηοθ ἴῃ 86 [δοῦ, ὑμὺ ὈΥ͂ ΨΥ οἵ οοἸθ γα ]ηρ 

0Π15 νἱούουυ, ὕμθ [ϑϊσοϑῦ ργοαποῦ οἵ Ὁ06 νγθϑύθι ἢ 

ψγοΥ]8----αὙὐθοκ Τταρθαγ.----αγοαϊοα 1056} ὑῃτοῸρἢ 

15 αἀδρθηθσγαῦθ τϑργθϑθηὐαθινοθ ἰὼ ὑπαὺ ὨΙαθουβ 

Ῥυμθθασθ. Τῃ6 οἶγίο βριτὖὺῦ οὗ Ῥομὴθ δπα [ῃ6 

σϑηΐαβ οὗ ἨΘ118 Ῥοσδπ 5 πα] ΘΠ ΘΟΙΙΒΙΥ ὕο 8ΟΘΟΙη- 

τηοᾶαῦθ ὑπϑιηβοῖνοθ ὕο ὑῃ6 οἤϑίη8 οἵ ΘῈ] ΒΘ] βγη. 

ὉΡΙΠΙΟΝ ΘΙ ΤῊ ἡπαρτηθηῦ οὐ (οοῦμθ οἡ ὑΠ15 Ὀ]ΔΥ͂ 15. ὙΘΥῪ 

Ἰηὐουθϑύηρσ, ουθη ϑρατῦ ἴτοσὰ ἢ 6 δυο σΒΊΟὴ 

ἢ15 σγθαῦ Π8Π16 ΟἾΥΘΒ ὕο 811 Ὠ15 αὐὐθΥϑηοθβ : “ΚΘΠΗ 

τηϑη ἅ16 Μδοῃὺ ἀοὺ αοὐνποὶῖῦ απᾶ ἀ16 νου θμαθπηρ 

ἄθυ Μϑηβοῆθηῃ ρϑιβύγθι ΠΟΥ αδιβύθ! θη 415 65. ΒΊΟΥ 

(ἢ ἄθη ΒΔΚΟΙ6 ἢ) ρθβοθθῆθηῃ ἰδ: 1085 ύϊοῖκ 

σἂ αἴθ ρα ἢ αγϑῦθ Ὑ Θυρ] ΘΙ Πρ ΘΙΏΘΥ ΤΩ ΟαΘ ΓΘ 

ἀγϑιηθ βοθθη Τ)αγβύβ]] } αυτοιῦ ἀοΥ Ἰοϊάθηάθῃ (οὐΐ- 

μοῦ ἴῃ ΟἸὨγιϑύαθ τϊῦ Ἃ6Υ Δη ] Κ6ῃ. Θ΄ η6 5 ἀμ ΠΟΘ ἢ 

Το άθηβ, ατὴ ἀαΥϑαβ ἀθϑίο τη ΟΠ ΙΡΌΥ ΠΟΥ ΟΥΖΆΡΘΉΘΗ, 

τὴ ΠΙοηγϑοϑ.΄ἡ ΤΠ [Ὁ] 15. ὑῃ6 οοΙμτμθηὺ οὗ 



ΤΝΤΕΟΘΤΠΟΤΙΟΝ ᾿ 

ΜΘυοΥ οἡ 815 ΟΡΙΏΙΟΗ : “106 ααἹρὰβ αποῃίϑη) δα 

ΒΌΤΩΠΙ 115 να ῦϊδ βθηῦθη θη αἸβραῦθθ ὭΘαπΘΟ, 

ῬΙῸ ορύγυϊοτιο ὑδιυθαμιλ ῬΥΟΐΘυ 1 : ὩΔΙΥΔΟΙΟΠ8. αῸ86 

Ἰοριθαν ἴῃ Ενϑηρ. Μαύῃ. χχνὶ. 62- 64 οοΙηρᾶ- 

Το η6. οατὴ ποϑῦχο Βϑοοῃδγαχῃ ἰοοο (γ85. 401 5ῳ.) 

δοῦα, Ῥοβθ6 {Ππ8ὑΥ811, ὉΘΥ ΟἿ ΤΙΒΌΙ Ἰτοη]ατη ἀἸΒΟΘΥΠΙ 

ηιϊίο Ἰ1υᾶ, ααοά ομγίθθίδηα τοὶ ρίο ἀϊνιπιυαῦ 

ὑυϊρυλῦ, 6Χ ΘΙΟΠΥΘΒΙ δαΐοη Ῥϑηθμθαχσα 1ΠΠπᾺ 6} 015 

του δ] τη 16 86. ΒΤ] ]ΘῊ 15. ἸΤΌΏ18, ΘΟΡΊΊΟΒΟΙ ϑαθϑαηι 

αὐϑηᾶθηη αϑρθγαηιψιια ἸΠΔΟΙθΙη, αὐάὴ [9]ΟΏΥΒΟ 

᾿γαῦο 16586. ΟὙ601 οΥθαϊἀοχπηΐ. 

Ἔνθ ΒΟΒΙΘσ6] δπα Πογὰ Μϑοϑαϊδυ οου]ά ποῦ Ὀαὖ 

Θατηγθ ὅῃ6 Ῥϑοοθδθ, ὑπουρἢ οοηΐοθβθᾶ ἀθυσδοίουβ 

οἵ Ἐπ] ΡΊ 65. ΤῺ ὑσαῦῃ, 1ἢ ΤἸη8 Ὁ σθαι οὗἉ ὑΠ6 ὑχα]γ Ταίβουπι 
ΘΧΟΘΙ]ΘΗ6Θ 

σγοϑῦ οἤἴοτγίβ οἵ ἘΠΙΣΊΡΙ 65. 78 ΤΘῪ [ΙΒ ΠΟΥ͂ ὑμαὺ ν76 566 οὗ ἴ89 
ΘΟΟ 86. 

ἴῃ 6 1Ιηὐρ]]θοῦ οὐ ὕὉμ)6 φῬοϑῦ βοιηθυῃίηρ ὕο τϑιηϊηα ΕΝ 

5 οἵ δῦ Ῥν (Η. Ν. χχχι. 19) 6115 ὰ8 οὗ 18 

Ὀυτ]α] Ῥίϑοθ, ὧν Μαεροαογίω γον ργοοιί βιιγιριατξ 

γοθίαθ βθριζογο ἄπο γῖντ οογχίινυγυί, αἰξ67 δαἰιθογγληνὶ 

ροΐιι8, αἰΐογ γιογέ ογ1} ΤΟῪΣ “ [6 [0]1-Πονηρ ΕἸΥῸΡ 

ΟΥ ΒΡΘΘοῇ οοΙηθ5 ἀονγῃ ὍΡΟῺ ΟἿἹ 508], ΠΟΥ [ῃ6 

ΒΏΔΙ]ον αἸα]θοῦο φυϑύθ]θθ οα 1ῃ 8 {ῃ1η 1Π81014 

βύσϑαμῃ ; Ὀαὖὺ ἴῃ ὑπῃ6 Βθοοῆδθ πὸ βαοῃ ρϑιηίαϊ] οοπ- 

ὑταϑῦ ρυθδθηὺβ 1561 : 7586 ἤθη δ πάθη 816 4|1|τ 

ΘἀΤηΙγ 016. Τὺ μὰ5. Ὅθθῃ βῇονῃ δου ὕο ὯὉθ ἴγθθ 

ἔγοιη ὑνγγο οἵ ὕμ [8105 ΘΟΙΩΥΠΟΙΙΪΥ͂ Θϑο θα ἴο 
ὦ 



ΙΠ ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἘΥΙΡΙαΘ8----6. γϑοκΊθϑθ ϑιηρ]ογιηθηῦ οὗ ὑΠ6 Ζ)θι8 

ο) ηναομήπα, δηἃ ὑμ6 ψϑηῦ οὗ σοθθυθηοθ Ὀθύνγθθῃ 

ὕΠ6 ΟἼοΥΆ] Οαθθ δηα ὑμ6 βυθ)ήθοίβ οἵ ὕῃ8 Ὀ]δαυθβ ; 

δηα, ὑπουρὴ Ῥουμᾶρ5. ποὺ Ῥᾶβϑαρθθ ταϊρῦ [8 

αυούοα ἔγοιη ὑμθ Ἡ]Ρροϊγύαβ οὐ Μίϑᾶθα, ὑμθυβ 18 

ΟΟΥΡΔΙΏΪΥ πὸ οἤἴοχὺ οὗ {86 σϑηΐϊὰβ οἵ ΒΌΤΙΡΙ 68. 1 

ΜΉΘ. 5. Θμδτϑοίουἰβοῦϊο Θχοθι θη οὗ Ὁπουρηῦ 

ΒηΠἃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ. ΤΟΥ͂Θ ΟΟὨΒΟΘΏΥ ΔΡΡΘΔΙ, ΠΟΥ 1ἢ 

ΜΏΙΟΗ ἢ6 Βᾶ5 Ὀθθὴ ΠΟ8Β ΠΔΡΡΥ͂ Ὀούῃ ἴῃ ὑἢ6 

πϑῦθγα οἵ Πἰ5 βι]θοῦ απᾷ ἴῃ ὑπ ὑγθαϊιηθηῦ οἵ ἢ18 

ΤηΘΌΘΥ]8]5. 



ΑΒαΑΌΌΜΕΝΤ 

ΙΟΝΥΘΟΒΚ οομλθθ 80 Κ ἠο ΤΏΘΟΘθ, ὕΠ6 βοθῆθ οἵ 

15. Ὀιχσύῃ, ἴο δῦ 5 ὑῃογθ Ἠ1Β. ΟΥΒΗ]Ρ, ΒΙοἢ 

84 φἰγοϑαῦν βϑριθαα ἴθ Αθῖ. Ηθ δϑβιχηθθ ὃ 
᾿θτη81) ΤΌΥΊΤη, 8 ΔΡΌΘΔΙΒ 88 θιασώτης, οΥ ἴ611ον- 
τ γί ον πιῇ ὑμ6 Βαοοῆδθ ὰο οομϑυιαίθ {6 
Ομοῦιθ. Αρραν, ῃ6 τηούμου οὗ Ῥοῃΐηθιβ, ἱπηρ 

οἵ ΤΏΘΡοσ, δηἃ ΟῚ βἰϑύθυβθ [Ι͂ὴ0 δὴ Αυὐϊομοῦ, 

Βανιηρσ ἀθηϊθα ὑῃ6 αἰγηθ ἰσῦῃ οἵ 1]ΟΉΥΘΙΙΒ, 816 
βύχσυοῖ ἢ ὑπ Ῥϑοοῆϊο θη ῃυβίθδση, δα ΠῪ ὕο 

[ηὴ6 τηοὰηΐδίηθ αὖ ὕῃ6 ποαᾶὰ οὗ ἃ 11 τοὰαῦ οἵ 
ΤὭΏΘΡΘη σοθη. 186 δἃρρᾶ Οδάϊηυβ (σταπά- 

[αῦΠπον οὗ Ῥϑῃῦμθαθ) 8ηα ΤΊγθϑιαθ ῥτοΐθθθ ὕΠθῃι- 
56 'γθθ Ὀ6]Ίθγοθ. Ρθηθηθαβ, τοῦασϊησ ΤΠΌΙΩ 8, 

ἸΟΌΥΏΘΥ, αθοίαγοθ ὑμβαῦ ἢ6 Μ| ὙϑΡΙΘ85. [ῃ8 
ΟΥ̓ΡΊΘΒ ὙΥΏΙΟ. 6 ΠΘΘΙΒ οἵ; Οδαγηαβ δα ΤΊΤΘΒΙΔΒ 

ἴῃ γϑῖ αὐὐοιηρῦ ὕο αἰδθαθαθ ἢ. Ηθ ΔῃΩΟΌΠΟΒΒ. 
ὑπᾶῦ ἢ6 Πᾶθ ΔἸΤΘθαΥ ᾿πρυϊδοηθα βοὴ οἵ {Π6 
Βδοοῃϑηύθθ, δηα ὑῃαῦ ἢθ Ψ11 βοημα 1ῃ απρϑύ οὗ 
Ὧ158. τηοΐῆον Αρᾶνα 8η ἢδῚ ϑἰβϑίουβ [πο δῃὰ 

Αὐΐοποῦ, γῆ μᾶγο θα ὑπμ6 ΤΏΘΡρδη Βϑοομϑηΐοϑ 

ἴο ὕδθ τηουηὐδίηβ; 8δηα αἀθϑραύοηθθ βουναηΐβθ ἴο 



ἴ1ν ΑΒΟΌΜΕΝΤ 

Β61Ζ206Ὸ 0 Τιγαϊδῃ βύγθηρου (ΠἸΟΠΥΒΙΒ. ἴῃ ὯΙ] 
Θβδατη θα οΠμδιδούου οἵ θιασώτης), ὙΏΟ Π85 σῸΠΘ 
ἴο 7ο1ῃ ὕπ8 υϑρθ]ὶθ. οὐ ΟἸδῆϑογοῃ. []Οη θα. 15 

ΒΟΟΩ. ὑγουρηῦ Ὀθίοτθ Ῥϑηῦηθαβ 88. 8. ῬΙΊΒΟΠΘΙ, 8ηα 
15. ΠΡ Ϊβοηθα ὈΥ̓ Πἰπὶ ἴῃ [ῃ6 ἱππικαὶ φάτναι, 
ὙΠΘΠΟ6 ὕΠ6 ρΟα ΤὨΙΤΘΟΌΪΟΙΒΙΥ Θβοᾶρθ8, 8Ππ4 ΠΟΥ͂ΝΕ 
ΤΊΘ ΘΙ]ΟΒ. ΒΙΡΏΒ οἵ 15. ρῬοο, ΤΏΘη Θηύοιβ 8 

ΤΏΘΒΒΘΩΡΌΙ, ΜἭΏΠΟ ΘΗΠΟΌΏΟΘΒ η6 [4 11πτ6 οἵὗἨἁ {ΠῸ6 
Βουνδηύβ οἵ Ῥρηύῃθυβ ὅο οδρύυσθ ὑῃ6 Βδοοῃϑηΐθβ 
ὉΠ 66" Αραγο, θη Ῥϑηθηθαβ δοοθρῦθ [ῃ6 ϑιρρθδ- 
ὕϊοῃ οἵ ΠΟ σθαΒ ὑμαῦ ἣθ 5ῃου]α δϑϑαχϊηθ ὙΤΟΤηΘ 5 
οἰούμοθ, δηῃὰ ὑμαον ἢ185 ρυϊάθηοθ δοὺῦ ὑῃθ ΒΡΥ͂ οἢ 
06 οΥρΊΘ5. οὗ Ὁπ6 Μαρηϑάβ. Αὐ{ιγθα ἴῃ {ῃ6 []} 

οοϑύστῃηθ οἵ ἃ Βεοοῃϑηύθ, Ῥθηύῃθυβ 15 164 ὉΥ͂ ὑῃ6 
ροᾶ ἴο ΟἸΠΘοΥοη, δηα 15. ὑῃθυθ ὕου 1 ῬΊθοϑβ ὈΥ͂ 
Π6 Μϑθηδάβ, γῆο Ὀθίϊθν ὑπϑῦ Ψῃ6Υ ἃ βἰαυηρ 
δι ΠΟ. Αρσϑᾶνθ ὈΘΟΟΙ 65. ΘΟηβΟΙΟὰΒ οὐἩἨ ΘΙ ΤΟΥ 1018 
ἀρρᾶ ; δῃὰ ΤΟ γϑαθ ΔΡΌΘΔΙΒ 85. ἃ ροά, πᾶ 
αἀβοίασοθ ἤο δαάχησθβ ὑῃ6 ἋἀἰθϑΌΥ ΜΟΙ δνγαὺβ 

Ὠ]τη. 
ΤΉΘ86. δήθ ὕη86 Ῥϑι8 ουὐὐπθ8 οἵ 8. ῬΙΘΥ ρτθ- 

ΘΙ ηθηῦ δΙηΟηρ ϑηοϊθηῦ αἀγδίηδβ ἴῸ1 105 ϑοϑυμοίο 
Ομ. ΤῊ18 Οὔϑ ἢδ5 ὈΘΘὴ βοὺ [οὐδ ὉΥ ΜΙ. 

ναΙῦοσ Ῥαΐθ. σι 8)ὴ τὺ σοῦ (Ἰὖ 15. ΤῸ 
Παύνουυ ὕο 587 10) πὸ Ἰνίηρ υϊῦου πῦὺ ΠΙτηΒ6] ἢ 
οοὐα μᾶνθ θιηρίογθα. 1 οὐ 1ὖ ἴἤο 818 ργθδαῦ 

Κιηαηθθθ 8ηα οουγίοθυ ὑμαῦ 1 δὴ 8]]ονσθα ἤΘΥΘ 
ἴο τοριοᾶσοθ ἃ ῬΆΡΟΥ ὈΥ̓͂ Ὠτη ΘηδΠ016α “ΤῊΘ 

Βϑοοῆϑηδ5 οἵ Ευχιριᾶθθ ἡ σΏΙΟῆ δρροαῖθα [Ιἷῃ 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΈΤ Ιν 

Μαορνυϊιίαη 5 Παγασῖηε ἴου ΜΑΥ 1889. ΤῊρ 
ΘΙ 1016. 15. 1561} ἃ Ῥοθῃ, 8πη6 ΟΠ6 Οδἢ 580 ΠῸ 
ἸΔΟΥΘ ὕῆϑη ὑῃαὺῦ 1ῦ 156. ον οὗ ὕπ6 ψουκ ψιῇ 
ΜΉΘ Ὁ ἄθα15. 1.11 αὐ ΤΘΟΘηΌ 7 ὑῃ8 
Θοϑυμουο 8146 οἵ δποίθηῦ 1ὑογϑύασθ ἢδ8 Ὀθθὴ 
ΘΙηοδῦ πορἸθούθαά ὈΥ βαϊῦουβ. Τῃὴ6 Φο]οσίηρ 
ΒΙζθῦοῃ. Μ11 5ῆονγ ΠΟ τἹοῇ 15 ἴπ6 Π6Ιά ψὨΙΟῆ 

ανγοϊὺα οὐ] ναίοη, 8η4 Μ1Π1 βοῦν 85. ἃ 1η066] 

ἴῸΥ διοῃ Πιερίδων ἀρόται ἃΒ. γα Ὑ1Π1ηρ ὕο ραῦ 
ὑΠ|6 11 ϑηαθ ὕο ὑπ6 ΡῬ]ουρΉ. 

Τὴ6 ὑπαρθαῦν οἵ ὑῃθ Βϑοοῃθη8|8----ὦ βουὺ οὗ 
ΤΩΘΒαῸΘ ΟΥ̓ ΤΠΟΙ ΠΥ, ἃ5. 7 88} ----ὃ ΤΟ] Θηὔ 88 

ΘΟ γ81 ἴον ᾧῃ6 ἰθοθοπα οἵ Φιοηγθιθ ἃ5. [Π6 

Ἡροιηθυῖο ἤστὴμ ἴον ὑμαῦὺ οἵ Τ)ουηθύθυ, 15. ὉΠ Ὰ6 
ἴῃ Οτροκ Ἰιθογαύασθ, 8ηα ἤδθ 8180 8 ΒΙΠΡΌΪΘΙ 

Ιηὐουοδῦ ἴῃ {ῃ6 Π|ὸ οἵ ἘΤΙΡΙαΘ5. ὨΙΠη561. Πρ 
15. ὙΠ ΊΩρ ἴῃ οἷα ἂρ ({86 Ῥίθοθ νγὰβ ποὺ ρ]αγϑὰ 

ὉΠ1 δἰ ἢΪθ6 ἀθαῦῃ), ποὺ δῦ ΑὐΏΘΏΒ, ΠΟΥ [ὉΓ 8 
ῬΟΠΒηΘα Αὐο δυάίθποθ, θαῦ ἴογ ἃ σ]]ῸΘΥ δηὰ 
1655 ὑθιηρουαύθυ οὐαἱ ναῖθα βουῦ οἵ Ῥθορίθ, αὖ 
0886 οουσχύ οἵ Ατομοίδαβ, ᾿ῃ Μϑοθάομα. αΙ]πρ 
ἴῃ οἷα ἃρθ ἢθ 15 ἴῃ ὑῃαῦ βαραπθα τηοοά, ἃ τηοοῦ 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΘΙΠΥ ΒΟΥΘΙα, ἴῃ ΟΠ ((πΠ6 βΒῃπααοΥ 
αὖ 6 ΠΘΘΥΘῚ ΔΡΡΥΟΘΟἢ οἵ ὕῃ8 ἀμκηονῃ ου]α 

ΟΟΠΊΪΏΡ᾽ ΟΥ̓́Θ ΠΙΤῚ ΙΏΟΥΘ θα Ὁ] ὕμϑηῃ οἵ οἹ]α) 
Θοουβύοιηθα 1αθϑ8, οΟΒΪΟΥ8016 ο 8ἃ βού οἵ 



1γ] ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ 

ΘΟΙΙΠΟΏ Β6Ώ56 ΤΟρΡΔΥΘΙηρ 6. ὉΏΒΘΘΗ, οἰ Θ. ΤΏ 68 
τορϑίη ψΠαὺ ὑΠΘΥ͂ ΤΥ Πϑύθ ἰοδῦ ἴῃ 8. Τη8Π}8 
ΔΙ]ΠΘρίαποθ.. 10 15. ἃ βοιῦ οἵ τηϑᾶπθϑβ, ἢ6 ὈθρΊ 8 
ἴο ὑπίηκ, ὑο αἰΠδῚ ἴσο Ὁῃ8 τϑοθὶγθα ΟΡ ΠΙΟΉΒ 
ὑπούθοηθ. Νοῦ ὑμαῦ 6 15. ἸῃΒΙΠΟΘΙῈ ΟΥ̓ ΊΤΌΏΪΟΔΙ, 

Ραῦ ὑμαῦ π6 ὑθμᾶβ, 'ῃ ὕῃθ βτη οἵ ῬγοθθὈ1]Π10168, 
ἴο ανγὸ11 οὐ ὉΠΘΙΥ ΤΔΟΥΘ Ῥθϑοθίαὶ 546: ἴο εὖ 

αὐϊοῦ, [Ὁ μ6 5ῃοῦῦ Ὑϑιμϑιῃ]ηρ {ἰτη6, ἢ {6 
τοῆθουϊοη οἵ 6 τοῦθ οἤθου ΠΥ Ἰρηθθα 5146 
οὗ ὑπίηρδ; 8δηα ψῆδῦ 15 δοσαβίοτηθαᾶ----γῃαῦ ΠΟΙ 5 

ΟΥ̓ [ἈΙΔ1Π1ΔΥ ὑι88ρ6 ---ΟΟΙΘ 5. ὕο 5600 ῃ6 ΜΏΟ]6 

ΘΗθΘη06. οἵ ψ]ϑάοη οἡ 81} ϑαθρ]θοῦθ, ἂμ {ῃ6 

ν611-Κηον ἀθἰηθαύοη. οὗ ὕὉΠῃ6. νᾶρτιθ οοσηὐγΥ ὈΥ 
ἨΟΙΏΘΙ ΟΥὁ Ηρϑοα, ομϑβ δοϑῦ δὐύϑιηδθ]6 τηρηΐαὶ] 

ουνῆῦ ἴῸΓ {ῃ6 ἸΟΌΤΏΘΥ ὑμιύηου. ὙΠ ὑμ15 βου 

οἵ αυϊοὺ ψιβάοτῃ 6 016 ῬΙΔΥ͂ 15 Ῥουιηθαίθα. 
Ἑυτριᾶθθ ἢὰ5. 5814, ΟΥ βθοιηθά ἴο 887, ΤὨΘΗΥ͂ 
ὑΠ]ΙηΡΒ ΘΟΠΟΘΙΏΪΩΡ ΟὝὙΘΘΙΚ ΤΟ] αὖ ὙΔΙΊΒΠΟΘ 
ἢ τϑοσῖνθα ΟΡΙΏΙΟΗ ; 8η6α ὩΟΥ, ᾿ῃ ὑῃ6 δπα οἵ 

11|6, ἣ6 ἀθβθῖσθθ ὕο τῇδ Π1Β. Ῥ68οθ-.--γῆδῦ 58}8]] 

αὖ ΔΗΥ͂ ταῦθ 6. Ῥθδοθ ψ|Ὸ} τηθη. Ηθ 15 1ῃ {ῃ6 
Τη0ΟΟἹ ῸΥΓ ΘΟΟΘΈΙΘΘΟΘΠΟΘ, ΟΥ̓ ΘΥΘἢ ΤῸ 8. Ῥϑ]]ποάο : 
δ η ὑΠ18 ὕδίιζθα ὕμ6 αἰγθούμθοῃ, ῬαυΥ οἵ ΙΏΘΥ6 

ΒΌΥΔΙΒΒΙΟΩ ἴο, ῬΑΙΠΥ οὗ 8 τοῆηϊηρ ἀΡομ, {6 
δα ΠοΥΒθα τ ΠΡΊΟυΒ ὑγθ 10 : ἢ6. ΟΘΙΤΆΪ]Υ͂ ΒΟΡΠ15-- 

ὑἹοαύθϑ 015 οὐ ὑμπαὺῦ οἱθιηθηὺῦ οἵ τ σψΏΙΟἢ ἢ8α 
βΘθιηθα σγούθϑαπθ; δηα ἢδϑ, {πκ6 8ηΥ͂ ΤὩΟΘΘΙ 
ὙΙΓΟΥ, ἃ ὑΠΘΟΥΥ͂ ΠΟῪ τὐγύῃϑ ὅγ6Ὶ6 τηϑᾶθ, δηα 

ΠΟῪ 1 ἰᾶρδ8θ οἵ {{πὴ6 ὑῃθ ιν ἢγϑῦ βϑισηϊποδύϊοῃ. οϑύβ 



ΑΒΟΌΜΕΝΤ' Ἰν]} 

ἴο Ὀ6 οὐδουγοᾶ ϑιηοηρ τηογύαϊα ἂμ ψμδὺ ἢθΘ 
ΒΘΡΙΙα ὕο, ὑηδὺ ἢ6. Μ1] 4150 ϑάουῃ [ὉΒΑΪΥ ὈΥ͂ 
Ἠ5. σΘΠΪᾺΒ [ῸΥ ὙΟΤΆΒ. 

Απάᾶ ὑμδὺ νϑῪ ΠοΙσ ρουσμβοοᾶ δἤοταθα Ὠΐτὰ 
Ὧ15 ορρογθαμιῦγ. [Ὁ ὰ5 ἴῃ ὉΠ6 ἡϑὶρῃουτποοά 
οἵ Ῥ6118, ὑπ Μδοραοῃΐδῃη οδριθαὶ, ὑπαῦὺ ὉΠ 6 ΟΥΒΠΙΡ 
οἵ ΤΙοηγβαβ, 6. πουγοϑὺ οἵ {ῃ6 ρσοάβ, ρυθνα]θα 
ἴὴ 05 τηοϑὺ οχὐγαναραηῦ ἴουτη----ἰη6 7} )αδιι8, ΟΥ̓ 
ψ114, ἠοούσχηδ! Ῥ͵ΙΟΟΘΘΒΙΟη οὗ Βϑοοῆΐο ὙΟΙΏΘΗ, 
Τοῦ γα ἴο ῃ6 ψοοᾶβ δηα ἢ1]15 ἴον ὑμαῦ ῬΌΤΡΟΒΘ, 
νΥἢ 108. ΘΟΟΟΙΠΡΘΕΙΤ ΘΒ οἵ τῆσδ ἃπα ἸΙρΡΗὐβ 
δηα ἀδηοϊησ, Βδύϊομδὶ δπα τηοαθγαύθ ΑὐῃΘῃ]8Η8, 
85 6 28 ρΘΆΡΠΘΥ [ΤῸ] ΒοΟΙὴ6 81 5510η8 οὗ 

ἘΥΊΡΙᾶθθ, βοιηθῃαῦ ἀοϑριβοα 811 ὑμαῦ; Ψ 116 
ὑῇοβθ γῆ ὙΟΥΘ ἸηοΥ6 [ϑηδύϊοα ΤΟυβοοκ ὑῃ 6 ΠΟΙῚΘ 
ΘΟ] ΡΥ ]ΟΏ8, 86 νγθηῦ ΟἹ Ῥ]ΡΥηδρΘ ΤΠΌτὴ Αὐ]οὰ 
ἴο ΟἸϑουοι οὐ Τ)6]ρΡἢὴ1. Βαῦ αὖ Ῥθ]]α ῬΘΥΒΟΙΒ 
οἵ ΠΙσἢ ὈΙσῸ ὕοοῖς Ῥαυῦ 1 [ἢ6 ΘΧΘΙΌΙΒΘ, δηα δὖ 8 

Ἰαῦου Ῥϑιοα μα γϑϑα ἴῃ Ῥ]υΐαγοῆ ἤονγ ΟἸΥΙΏΡΙΔΒ, 
ὑμ6 τηούπου οὗ ΑἸοχϑηᾶου μα ατθαύ, σὰ ἀδθνούθα 

ἴο ὑΠ15 δηὐμαβιαδῦϊο ΟυΒ 10. ΑἸΟΠΟῸΡῊ ἴῃ ΟΠΘ 
οὗ Βούὑϊο61}15. ριούσσο ὑῃὴ6 δῆρβϑὶβ ἄδῆοθ ὙΘΥΥ͂ 
ϑ ΘΟ ῦγ, Δα ΤΩΔΥ ΤΟΡΙΘϑθηῦ ΤΩΘΗΥ͂ ΟἸΤΟΌΤΗΒύθΠΟΒΒ 

δοῦσα ΠΥ τθοοσαάθα τὲ 6 ἩΘΌΥΘΥ βουιρύυχϑβ, γϑῦ 
Ὑ6 ΠΑΡΪΥ ἀπαθυβίδη ἃ [ῃ86 ἀᾶπμοθ ἃ85. ἃ ΥὙΒΠ]ΠΡΊ]ΟᾺΒ 
ΘΘΙΘΙΩΟΠΥ͂ ; [ῃ6 ὈΔΥΘ τηθηίοη οὗ 1 βϑὺβ α8 1. 
ἱηρ᾽ ΟἹ βοὴ [παἀϑιηθηῦαὶ αἰ ΥΘΟΘ 5. Ὀθύνγθθῃ ὑῃ6 
Ῥαρδῃ ΤΘΠΡΊΟΩΒ. 8 ΟὟ ΟὟ. [ὑ 15 ἴο Β00ἢ 
δοβύβϑιθ5 ἤόνγθυον ὑδαὺ 811] Ναύυγθ- ΟΥΒ 10 ΒΘΘΙῚΒ 



Ἱν111 ΑΒΟΌΜΕΝΤ 

ἴο ὑθηᾷ : ὑπαῦ οἹΘΑΥ͂, Ἰηὐοχτοθῦϊηρ ὅθ 886. οἵἩ βρυϊηρ 

-ὐμαῦ Πππρ]ηρ ἴὰ 86 νϑίῃηβ, ϑυιηραύμθιο ἢ 
0Π8 γρασμῖπρ 16 οἵ ὅθ ϑαγύῃ, μανὶπρ ΔΡΡΘΙΘΏΡΥ 

ἴῃ 811 {πὴ68 8ηα ῬΙδΟΘΘ Ῥγοτηρύθα βοὴ πηοᾶθ οὗ 
Ὑ14 ἀδποίηρ. ΟὐΟἸουιαρθ, ῃ ὁπ6 οἵ ἢ15 ϑηναβίϊο 
ΒΡΘΟυ]αὕοη8, τοἤμϊηρ οὴ ἴῃ6 θυ ψΟλα [ΙῸΥ 
Θα 5] 8βτη----ϑογισαγηνογδί, ΒΥ ΤΟΥ], ἃ8. Π8 Β8Υ8, 

“ΠΚΘ {86 βιϑιηϊηρ οἱ Ὀθοθ ὑορούῃου ᾿---ἢδβ 

ΘΧΡΙΔΙ θα ον ὑῃ6 βυιαρδύῃϊοβ οἵ ἸΏ 16. ΠΌΤΩΌΘΥΒ 

ἃ5. ΒΌΘΙ, {Π68 τϑηάοιῃ οδύοῃ]ηρ Οἢ ἢγ6 οἵ ΟὯ6 ἤΘΙ8 
ΘΔ δηούηον ὕμοιθ θη ῬΘΟΡΙΘ 816 οο]]θοίθα 
τορούμϑυ, σϑηθυαῦθθ δἃβ5. 1΄ ΟΥ̓ ΙΏ6Υ6 οοῃύδοῦ ΒΟΙῚΘ 

ΠΟ πα ταρύστουβ 5010, ποὺ ὑγϑόθα]θ 1π. 06 

1παΙνια 81 ἀπ1ὺβ. οὗ ἃ τα πὐπὰᾶθ. θοῇ Θθ ΤΙ ηρ' 
νγὰ5 ὕῃθ δϑθβθθῆοθ οἵ ὑδμαῦ βύγϑηρθ. ἄϑῃοθ οἵ {ῃ6 
ΒδοΟῆΙς ψΜοΘη: ΠΠΡΘΓΘΠΥ ΠΚ σηρθα ὑῃ]1Π05, 

ΠΟΥ [Ὁ]]ονγ, σὺ τηούϊγοϑ, ἴΘ ΤηΔΥ ΒΈΌΡΡΟΒΘ, 
ὭΘΥΘΙ ααϊῦθ τηϑᾶθ ΟἾΘα θυθὴ ὕο ὑῃϑιηβθῖνθβ, ὉΠΘ]Σ 
ΠΟΥ, βύσϑηρο, Τοτηϑηθο ροᾶ, ἨἩΠ]χηΒ6} ἢ ἃ. σγοχηϑῃ- 

1Κ6 ροᾶ, 1ὖ νγχαὰβ8. Οἡ ὙΟΙΏΊΘῚ 86 ΤΘΙΏ]Π1ηΘ 50Ὰ]5 
ὑμὰὺ ΙΒ ῬΟΥΘΙ ΙΏΘΙΉΪΥ [6]. Αὖὐ ΒΠ15, τὸ νγὰβ 
Πη6 ψοηθη ὰΟ δα ὑῃοῖν οὐ [100186 Βοηρ ΜΠ 
ΏΙΟἢ αὖ Βρυϊηρ-τηθ ὑΠ6 Υ Ῥυοίθθθθα ὕο 981} Ὠϊτὴ 
ἴγοῖὴ π6 868: δὖῦ Βγδβϑίδθ 86 ὺ δα [Π61 ΟΥ̓ 

ὉΘΙΏ}186 ΜΉΘ Ὡοπθ Ὀυῦ ΜΟΙΏΘΩ Τῃ]σῃῦ οηΐου; 
δη ἃ 80. ὑδ 7ληαδιιδ 8,180 15 δἰτηοϑῦ Θ Χο  ἈΒΊΥΘΙΥ͂ 
ἰουηθα οἵ νγοιηθῃ--- οἵ ἰζοθβθ ψῆΟ ΘΧΡΘΙΊΘηΟΘ 
τηοϑῦ αἸγθοῦΥ ὑη6 ἰηἤἥπθποθ οἵ ὑῃίηρθ ΜΙ 

οῦομθ ὑπουρηῦ ὑῃπγοῦρῃ ὑπο 56,868 ----ὐῆθ Ρ16- 



ΑΒΟΌΜΕΝΤ ΙΧ 

Β6η06. ΟΥἩἨ πἰρῃῦ, ὉπΠ6 οχρθοίασοη οὐ ὑμθ ἅδῃ, 
06 ὨΘΑΙΉΘΒ5 οἵἱἠἨὨ Ὑ11, πηϑορῃϊδύοεῦθα πδύθχαὶ 
{Πϊηρ8-- [6 δοόῆοθϑ, ῃ6 σοοϊηθθθ, ὕὑμ6 ῃοΪθ6. οἵ 
ἐΠρῃθηθα ογὔθαῦαιθθ 85. 60 οἰ ροα ἰῃτοῦρῃ 

06 ἀαηκηθθθ, ὑΠη6 ΒΌΏΣΙΒ8 βοὴ ἴσοι ὑμ6 ἢ1}1-Ο}8, 

7π6 αΙΒΠ]υβίου, ὕμθ Ὀϊυθθυμθθθ οἵ βαὐύθὺγ, ὑῃ8 

ἄθθρ 5] υΟΥ ΜΏΙΟ. οοηθθ ἢ ὑῃ86. ΤΟΥ ΙΏσ. 

ΑὐΠΘηΐδηβ νιβιησ ὑῃ6 Μϑοθαομῖδῃ οαρὶΐαὶ πουϊα 

ἢθδι, δηα ΠΌΤΩ {ππὴ6 ὕο {ϊπι6 ϑοῦμϑ]Υ 566, Β0Π16- 
Ὁπὶηρ οὗ ἃ Το] ρου. οαδύομῃ ἴῃ Μοῦ ὕῃ6 ΠϑὈ1 

Οὗ δὴ Θϑυ]οΥ γοΥ]α τοϊοηῦ βθθῖὴ ὑο ΒΌΓΥΙνΘ. ΑΔΒ 
ὉΠΘΥ͂ βενγ 6 Ποηΐβ Πιθηρ ονθὰ ὉΠ6 τηοπηύθ 8, 

8 ποτα ὑῃ6 Ὑ114, Βῃ8᾽Ρ ΟΥ65. οἵ ὕὉμ 86. ψΟΙΏΘΗ, 

[6Υ6. γὰθ Ῥγθθθηὐθα δἃθ. ἃ ΒΙΠΡΈΌΪΔΙ ἰδοῦ 1 [Π6 
ΤΏΟΥΘ ῬΥΌΒΘΙΟ δοῦσα! πίθ οἵ ἃ ἰϑῦθ ἄτηθ, δὴ 

θη ΒΊ θη οὐμουιβα τοϊοσαύθα ὕο ὑῃ8 σψοπαᾶθυ- 
ΙἸαηα οἵ 8 αἰδίϑηῦ φαϑύ, ἴθ ΜΉΘ. ἃ ΒΆΡΡΟΒΘα 
ῬΥΪΧΙὔϊνα ΔΥΟΙ͂Ν 8η6 Ὁπαογβίθπαϊησ ᾿ούνθθῃ 
Ιη8π 8ἃπα πϑύσγα τγοηθυγθα 1056: [ΔΡΘΥ ΒΙΒΌΘΥΒ 
ΟΥ Οδηΐθαῦ δηα ΑἸηδΖοῃ, [ἢ6 Μϑθηϑαβ, 88. ὉΠΘΥ͂ 

Ῥοαὺ Ὁἢ086 θαυύῃ ἴῃ βύχϑηρθ ΚυτρϑῦΥ ὙΠ ἢ 185 

Ὑγα Κρ ἋΡ ΠΌΤ 5166}, ΟἹ 88, 1ὴ ὕῃθ. ἀθβου 00 
οὐ 08 Μρϑββθηρου 1ῃ ὕῃθ ὉΪὰὺ οἵ ΒΥ ΡΙ 65, ὕΠ6Ὺ 

116 5]θβθρίῃηρ ἴῃ ὕπθ οίθη υϑυθαὶθα δηοησ [6 

ΤηοΥηρ τηϊδύβ, ὅοῚΘ ὑμϑυηβθίνοθ ἱπαᾶθθὰ ἃ8 

τοιηηϑῃηΐρ-----ἤροκθ ἰοῦ ἤθῖθ δῃαὰ ὑμοῦθ δῃὰ ποῦ 

γοῦ ααϊΐθ θυδρογαῦθα ὉΠΟΘΥ Ὁῃ86 Πα͵ὰ Πρηὐ οὗ ἃ 
Ἰαῦου δ ΘΟΙΠΙΠΟΠΘΥ Ἃ18Υ----Ο ἃ οογΐϑι οἱοπα- 

0714 ὙΏΙΟὴ δα οποθ οονοιθα 4}1} ὑῃϊηρθ ψ]Ὸἢ 



Ιχ ΑΒΑΌΜΕΝΤ 

δι ΥΟ1] οἵἠἨ τηγβϑίθυυ. ὙΠΟ οὐ ποῦ, θὰ ψηδῦ 
γγὰ8 οἴὔθῃ ῬΥΟΔΌΪ οοαιθθ 8ὃ8. 1611 8ὃδθ οχίτα- 
ναραηύ, [ΠΘΥΘ ΤηϑΥ Πᾶνθ [πΥκθα 5016 ΠΏΘΙ ψ βίῃ 
ΟΥ̓ οὐβῖοα! 5υτη ὈΟ]θπ, ΒΌΘη 85. ἘΠΥΙΡΙ 65. ΒΠηὖ5. αὖ 
- [6 ΒΟΌΘΓΟΙ ᾿πῇπθρηορ, ἴῃ ὑμ6 7) 1αδι8, οὗ Καϑῃ 

αἷν 8δη4 δηΪΤη81 ΘΧΡΘΏΒΙΟΙ, ΟΟΥ ΘΙ], ΤῸ δὺὺ 8πα 
ὃ. ῬΟΘΟΙΥ ἀρ] σὐηρ ἴῃ ΟΟ]ΟῸΡ ἃπα ἔουτη, 10 νγὰ8 
ἃ Ουβύομι το ἴῃ ϑαρροθίίοη. ΤΠ6 1πηὐδῦνθ 
αὐ που] ἄγαν ᾿τοτη Ὁ αἰδορθῦμου ΠΘῪ ΤΔΟΥ ΘΒ 
οἵ [τϑϑάοτῃ δπᾶ θηθυρΥ, οἱ ΠΟΘ ΏΘ55 1η ὁ1α ΤΟΥΙΏΒ. 
Τῦ 15. ἔσομαι {15 δηθαβδίϊο βοθηθ ὑμαῦ ὕΠ6 Ὀθδα ἃ] 
Ὑ1η6 -ουοῃθα ἀγαρουῖθθ, ὑμ6 στηγύμιη, ὑπ6 μροδάβ 
Βα 6 η]Υ ὑβγόνγῃ ὈΘΟΚ, οἵ ΤΊ8 ΠΥ ἃ ῬοΙηΡΘῖδη Μ08]}- 

. ῬδΙηθϊηρ 8η6 ΒΒΙΟΟΡΉΔΡΊΙΒ- 6 Ζ6. δ 86 ΟἹΡΊΏΔΙΥ 

ἀοιϊνρα: 8ηα ὑπμαῦ τηϑὶῦ]ηρ ἰδηραου, ὑμᾶῦ Ρ61- 
ἔΘΟΌΥ οοτηροβθα Ἰωβϑιῦσααθ οἵ {6 [81160ὰ Μαρηδὰ 
Ὀθοϑῖὴθ ἃ ἢχϑα ὕγρθ ἴῃ ὕῃ6 βόῇοοὶ οἵ ρυύϑοθ, ὑῃ8 

ΒΟ] οὗ ῬΥαχ 6168. 
ΤῊΘ οἰγχουτηδύδηοοθ οἵ ὕῃθ φῖδοθ ὑθαβ᾽ οοτὰ- 

Ὀἰπίηρ ἢ Π18. ῬΘΟυ]δ1 τηούϊνο, Ελα ΡΙ46 5 ὙΥΙῦΘΒ 
“ΤῊ 6 Βδοοῆδηδ]5. Τῦ 15 0Π18 οχύσανασαδηῦ Ῥῆδ88 
οὗ το] σίομ, δηα ὑπ Ἰαὐοου- θοση. οἵ ὑμ6 ροαᾶβ, ψΒΊοῆ.. 
85. δὴ απιθηθ Ποπογαῦία ἴο ὑπ οποθ β]ρηῦθα 

ὑχααϊοηϑ οὐ Οτθοῖκ Ὀο]οῦ, 6. υἀπαρογύακοθ ὕο 

Ἰορρτοῦ ὅο 8ὴ ϑυάϊθηοθ οοιηροβθα οἵ ῬθΟρὶθΘ 
00, ΠΚ6 ΒΟΥ]Θρ, ὑπ6 ἩΘΙ]]Θηϊθιησ Κρ οὗ Βουθῆϊα, 
[6861] Ὁπ6 αὐὐτϑούϊοη οἵ Οτθοὶκς υϑρίου δηα ΟὙΘΘΚ 
ἀϑᾶρο, Ὀαῦ οἢἡ μοὶ" αυϑίηΐοι 5146, 8η ἃ ῬΑΡΟΪΥ 

γ6 15}. ὑμαὺ οχίγανασθηοθ. ϑαθ]θοῦ ἃπα δυδίθηοο 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ ἸΧῚ] 

ΔΙΪχΘ βθπυα]αίθ ὕπθ6 τοιηϑηῦτο ἰθιηροι, δηα [ῃ6 
ἰχασθαυ οὐ “Τὴ Βδοοῆδηδ]5, ΜΙ 105. Ἰηπονᾶ- 
Ο]ΟΩΒ. ἴῃ τηϑίτθ ἃηα ἀϊούΐοη, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ πούθα ἃϑ8 
ΤΌΤΟΙΡῚ Οὐ Ὀδυ δΙουθ----8}}] 0Π6 ομδτα ϑηα ΡΥδ0Θ 
οὗ ὉΠ6 οἶθδι- Ιομθα βἰηρίησ οὗ ὑπθ οἤουαβ, 
πού δύθηϊηρ---- Ὁ} 105 Βα ὑ]6ὕ165. δηα ΒΟρΡἢ185- 

ὑϊοούϊομϑ, 105 ουούθβθα θα, τϊηρθα ἢ ἃπα 
ΠοΙρ ὐθηΐϊηρ ἃ 168] βῃσαάᾶοι ἂὖ ὕΠ6 ΒΟΥΤΟΙ οἵ ὑΠ6 
ΦΏΘΙη6, ἃηἃ 8. ῬΘΟΌΠΔΥΥ ἤπη6 δηα Πυσηδῃ Ῥϑύθοβ, 

15. δἰπιοϑῦ ΜΏΟΙΥ πιύμουῦ π6 ΤΘΘΑΒΌΤΙηρ ΟΔΙΤῚ, 
σΘΏΘΙΆΠΙΥ͂ ΟΠδτδούουιβῦϊο οἵ ὑῃ6 ϑῃάϊηρθ οἵ ατθοκ 
ΤΥΆΡΘΑΥ͂ : 15. 1056} δχοιῦθα, ὑγοι]θα, αἰδύυτθιηο---- 

ὃ ϑρούθα οὐ ἀδρρίϑα ὑῃ]ηρ, τ 6 οαα]γ ἀδρρὶ θα 
[ἈΠ -5Κιπ5. οἵ 105. οι τηδϑαθπουδᾶθ, 580 ΔΡΌΪ 6χ- 
ῬΙΘΒδῖνθ οἵ {Π6 5} 1, ὑσοῖο!α, στρ α]γ-ἀοα Πηρ 
σομΐα5 οἵ ὑπΠ6 αἰνίηθ, 114 ογθαῦασθ ΠΙτη56}. Τοῦ 
15 ᾿δύθῃ δηα νύ ὑμθ βύχϑηρθ. τῇϑϑκβ5 ΟΟΙΏ]ΠΡ 
δὴ ροϊηρ, [ΟΣ ἃ ὙΠ116, ἃΒ. [ᾺΥ 85. Τηϑ  Ὀ6. ἃ8. ὙὙΘ 
Βῃου ἃ ἀο ὙΠ ἃ. Ττηοαο1 ΡΗ͵αΥῦ. δ μαῦ 876 108 

ομδτθ 5 Υ͂Βαὺ 15 501} 411γ8, ἸΤΡΥ ΒΒ Θ, δηὰ 
ΤΌΘΙΠΥ Ῥοθίϊοδὶ ἴῸῪ αὰβ πῃ ὑμ6 αἴτῃ οἱ Οὐκ Ή]δῪ ἢ 

Τὴ6 βοθῆθ 1.5 ἰϑ1ὰ ἂαὖῦ ΤΏθροθ, ῇοΘ [ῃ6 

ΤΩΘΙΏΟΥΥ οὗ βϑιμβίθ, 6 γυχούμϑυ οἵ ΤΟ ΥΘΊΙΒ, 15 
5011 ὑηᾶθν ἃ οἱουσ, ΗΘΥ ΟὟ ΒΙΒΌΘΥΒ, ΒΙΠΠ]ῊΡ' 
ἀροϊηδὺ ἡδύμχ 81 Θ θούϊοη, ὈΙ1Ό11655 ΟΥ̓ΘῚ ΠΟΥ ραύμϑῦϊο 
ἄρα δῃα ἢπαϊηρ ἴῃ 1ὖ ΟὨΪΥ͂ ἃ Ἰπαἀστηθηῦ ἼΡΟῊ 
ΠπΠ6 ΠΡΙΟΟΥ τι ΜΏ]ΟΉ, μϑνίησ Βηδηηθα θυ Β6] ἢ 
ΜΙ βοῖὴθ τηοτύϑ] ἸΟνου, 5η6 ἢ8α γον ὑπ6 ὈΪΔΙῚΘ 

οὗ ΠΟΥ 51π ὍΡΟΣ Ζθαϑ, ἤᾶνθ 850 ἴδι' ὑπαηρῃθα 



1ΧῚ1] ΛΑΒΟΑΤΙΜΈΕΝΤ' 

ΟΥ̓́ 6. ΤῊΘ ὕτθθ δηα ρ]ουϊοιιβ νυΒΊΟη. οὐὗἨ ἤΘΥ 
ΒΙΟΥΥ͂ ΠΥΘΒ. ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ᾧΠ6 βυθαποα ΤΩΘΠΙΟΥΥ͂ οὗἩἨ {ἢ68 
ὕνχο ἃρθᾶ τηθῃ, ΤΊγθϑιαθ ὕῃ6. ῥιόρμθῦ, 8ηα ΠΘ᾽ 
ΤαῦΠοΥ Οδάτϊηυβ, αρῦὺ πον ὑο Ἰοὺ ὑῃῖηρθ ΡῸ [ἰΟΟΒΘΙΥ͂ 
Ὀγ, γῆ 888 ἀοίθραύθα 818 τοὶ ΡΟΥΘ ἴο 
Ῥρηύμθαθ, ὕῃ6 βοὴ οἵ οὔθ οἵ ὑμοϑθ βιβύθυϑ----ὃ 

Ὠού-Ποδθα δῃηὰ πηρίουβ γουῦῦῃ. δὸο ὑβῖηρθ δὰ 
Ῥδββθαᾶ δὖ ΤΏΘΡΟΒ; 8δἃη6 ΠΟΥ͂ ὃ. Βγϑηρθ ΟἸΤΟΌΤΩ- 
ϑύϑῃοθ ἢδ8- ϑρρθηῆθᾶ. Ἀἂῃ οὐᾶα β᾽οκῆθθβ ἢδβ 

[4116ὴ ἀροὴθ ᾧη6 ψοηθη: 1[]Ο ΘΒ. 885 βθηῦ 

[ῃ6 5ὕϊηρ οἵ ΠῚΒ ϑῃὐμυβίαθηη ὍΡου ὕπθιηῃ, δηᾶ 
Πᾶ5 Ῥυβῃθα τὖῦ ὕο ἃ βογῦ οἵἨ τῃϑάμθβ5, ἃ Τϑ 6585 

ὙΏΙΟῊ ταῦθα 0ηῃ6 τὰ 7μίαδιιδΊΎ. Βογοθα ἴο 
Ὦδνο ὑπ6 ἴοστη σιῦμουαῦ ὑΠ86 Ῥγοῆῦ οἵὁἨ Ὠ18 ὙΟΥΒΉΙΡ, 
[Π6 ΏΟΪ]6 ἴδιηβϑ!θ φοραϊδύϊοῃ, Ἰθαντηρ αἸδίϑ δηα 

ΒΡΙΠ61]6, δηα Ὠθααθα ΟΥ̓ ὉΠ6 166 ῬΤΊΠΟΘσΒ65, ἤανθ 
ἀοϑοσύθα 06 ὕονῃ, δηα 876 ἱγιηρ Θῃοϑιηροα οἢ 
{Π6 ΔΘ ΤΌΟΘΚΒ, ΟΥ̓ ῃα6 1 06 ῬΙηθθ, ϑιηοηρ 6 

βοπῦθαθθ. οἵ ΟἸΠϑούοη. Απα 1ὖ 15 7.8ὺ αὖ {8185 
Ῥοϊηῦ ὑμαῦ Ὁ86 αἰνίπθ οἹ]ἃ, βαρροβθα ἴο Πᾶγνθ 
ῬΘΙΙΒηΘα δὖ Ἠ18. τηούῃου 8 546 1ῇΏ Ὁπ6 ἢθηη65, 

ΤΘὔυΤΏΒ ἴο ΠῚΒ ὈΙΤ ΏΡΙΘοΘ, ουόνσῃ ὕο τηϑηῃοοα. 
ΤΟΙΟΏΥΘῸΒ ΠΙΤΏ5611 βΡθακα ὑπ6 Ῥγοϊίοσαρ (1-θ69). 

Ἣδθ 15 Οἡ ἃ ΟΌΤΏΘΥ ὑῃτουρὴ ὕπο σου] ὕο ἴοαπα 

δι ΠΘΥ ΤΘ]]ΘΊΟΙ ; 8η6 {δ ἢχϑὺ τηούῦϊνθ οἵ ὉΠῚΒ ΠΘ 

ΤΟΙΙΘΊΟ 15. ὕΠ6 νἹΠαϊοδύϊοη οἵἨ {8 ἸΩΘΙΩΟΥΥ͂ οἵ 18 
τηούθθυ. [ἢ θχρ ϑπηρ 815 ἀθϑιοὴ ΕΛΙΤΊΡΙΑΘ6Β, 
ὙΠΟ 566 Κ8 δἰγγαῦβθ [ῸΥ ραὐηθῦϊο οἴδβοῦ, ὕ6118. 1ὴ 
ἴθυν σοσαβ, ὑοποῆϊηρ Ὀθοϑῖθθ 51Ώ016, ὕΠ6. βου 



ΑΒΑΌΜΕΝΤ 1Χ1]] 

οἵ Β61η616----Ἤθγθ, 8πα δρ611) 5011] γηογθ Ἰηὔθη ΒΘ] Ὺ 
1η. ὕπΠ6 οὔοσιιθ ἡ ΒΙΟἢ [Ὁ]]ονγ8---- 8. ΤΟΥ ΘΙΥ ἢυτηϑῃ 
Βϑῃθτηθηῦ οὗὁἨ τηϑύθυ νυ Ὀϑιηρ' μοῦ ἰοτρούθῃ, θυθῃ 
Θυ1α ὉΠ6 ὑπουσμῦ οἵ ὕῃ6. αἰνῖηθ θα ΥΘοΘα οἵ ΠΟΥ 
ΠΟΥῪ 866-61 1]|ογ. [Ὁ 15 οαὖ οὗ ὑθῃαθυηθθβ ΤῸ 
ΠοΥ ὑμαῦ 0ῃ86 800} 5 ΑἸΥΙΙΥ 15. ὕο Ὅ6. τουθϑίθα. 
Α γραιῃίηρ δἰδούίζη, ὑμθ αἰδούοη τι. ΤΏΙ ἢ 

6 8566. τῷ [|ΠπΠπὴρσ ὌΡ ΠῚΒ ΔΒ. ἃροιῦῦ ΠΟΥ, 
ΒΒ Ποα αὖ ἰαβϑῦ, οὐ 8δἂῃ οἱἷἱὰ Εὐγαθοδη ΤὨΙΤΥΟΥ, 

85 θὰ Ἠϊμὶ ἴγοτὰ Ὀΐθοθ ἤο Ῥῖϑοθ ; θυθΎΏΘΥΘ 
ἢθ 88 δὰ ἢ18 αἀδῆοθϑθ δῃηαὰ θβϑίθὈ ]Π]θηθα ἢ] 

ὙΥΟΥΒΠΙΡ ; 8ηα ΘΥ̓ΘΥΎΏΘΙΘ Ὠ15. ῬΥΘΒΘηοΘ. ἤδθ ὈΘΘῺ 
ΠΟΥ 105 Πποδθοηῃ. ΕἸσθὺ οὗ 411 ῃ6 ᾿οηβ 1 

τθθοθ ἢ6 οοηθθ ὑὸ ΤΏΘοα, 86. βοθὴθ οἵ Ποὺ 

ΒΟΥΓΟΥ͂Β: 86 15 βύθησιηρ' Ὀ65166. ὉΠπ6 βϑουθᾷ ὑὙγϑύθυΒ 

Οὗ Τῖχοθ μα ἰβῦθηυβ: ᾧῃ6 ΠΟΙΥ͂ ῬΪΙθοθ 18. 1 
ΒΙΡῃῦ : 6. ἤθδΙβΒ ὑῃ6 ΟὙΘΟΪς βρθθοῆ, 8η6 8668 δὖ 
Ἰαϑδῦ ὕὍη86 τὰΪ]ὶη8 οἵ ὕῃ6 ρῖϑδοθ οὗ Βϑὺ Ἰγιπρ-ῖη, δὖ 

ΟΠ06 18 οὐ [Ἰτύἢ -οὔϑιη Ὁ δηα 156. τποῦῃο 8 

ἴοι. ἨἮἨΪϊΪΔΘ. ΠΏδρΘ, 85. 1Ὁ ἀθύθοῃμοβ 10561} 110016 ὈῪ 
Π0016 ᾿τότὴ ὑΠ6 Θριβοάθβ οἵ 06 Ῥ]8Υ, δηα 15 Ῥυυ ῃ6 . 
ΟΠμδυϑούθυιθθα ΟΥ̓ 0η6 βοῦρβθ οἵ ὕῃ6 ΟΠοΙΌΒ, μ85 ἃ 
ΘΙ ΠΟ ΌΪΔΙ' ΟΟἸΙΩῬΙ ὕθ θα οἵ Βυτη Ὀ0 1108] οἤθοῦ. ΤῊΘ 

ἸποΙαθηΐβ οἵ ἃ {ὉΠ} ἀσνθίορθα υτηϑῃ ῬΘΥΒΟΏΔΙΠΥ͂ 

ΘΥΘ ΒΌΡΘΙΙΠαποΘα. οἡ δ τηγϑῦϊοα! πα αἰδύσδοῦ 
ΘββΘη06. οἵ ὑμδῦ ΠΟΙῪ 0110 ἴῃ ὑῃ86 Πονίηρ ν 618 
οἵ ὑῃ6 ϑϑυίῃ----ὐῆθ δήόσηα οἵ ὕμθ ρυύϑθθὴ ὙΟΥ]α 15 
τού ηθα 1ῃ ἢ ἴ811 ἢστηϑη ὈΟΑΥ͂, βοῦ [ουῦῃ ἴῃ 4]] 
ΒΟΥῚΒ. οἵ ΠΟΥ οὔμΐοαὶ ΠΙρηὺθ. δηα β5ῃ8α68---- Ὁ ἢ ἃ 



Ἰχὶν ΔΕΟΌΜΕΧΝΤ 

ΟΠ] Ἰπἰπα οἵ βαθυ]οῦν. Τῃ 086 οουτθθ οἵ 
ἢ1θ5. Ἰοηρ ῬΙΟΡΎΘΒΒ ΠΌΤ. ἰαπα το ἰαπᾶ, ὕΠ6 ροἱ]ά, 
Π6 ἤἥονγουβ, [8 1ηοθηβα οὗ ὑπ Ἑϑϑῦ, μᾶγθ αὐύδοῃρα 

ὈΠΘΙηβοῖγοα ΟἀθορὶΥ ὕο ἢ: ὑπο οἤἴθοῦ δηα οχ- 

ῬΥΘΒΒΙΟΏ τοϑῦ ΠΟΥ ὍΡΟΙ ἢ18 ΠΘ8ἢ π|κ6 ὕῃ6 σ]θδυητησ 

οὗ ὑμαῦ οΪά διρΌΤΟΒΙαὶ οἷηίχηθηῦ οὐἠἨ  ΏΙΟ ῬΟΙΩΘΥ 
ΒΡΘΘΚ5. 85. Τοϑῦηρ᾽ ΘΥΘΥ ΟἹ 6 Ῥϑύβοῃβ οἵ ὕη6 βΟΑαβ, 

δια οἸηρ ἤο Ὧ15 οἹουιηρ----[Πθ τηϊύγθ ὈΙΠαΙηρ 15 
Ῥουατηθα γϑ]]ον μα 1γ---ὐη6 Ἰοηρ ὑππῖο ἄοσα ἴο 
Ὁ86 ψΏ16 θοῦ, Βοηλθνδὺ ποιηϑηΐν, 8ηα ὑμ6 ἴϑνγη- 
5Κῖη, σι 105. ΥἹΟῚ βρούβ, ψυαρροα αὐοὰῦ [Π6 
Βῃου]αοθ. ΑΒ. 06 ἀοοῦ ΟΡΘηβ ο ϑαϊηϊῦ Ἠ]ΠῚ, 
006 βοθηΐθα δῦ οἵ ὑῃθ νἱῃθυασαβ ((ὉΥὙ ὑῃθ νἱπθ- 
Ὀ]οβϑϑοῖη. 85 8 ΘΧΟ ΙΒ 6 ῬΟΥΓΤΩ6) Ὀ]ονγβ ὑΠτουρ ; 

γ}116 086. οομνοϊναϊαβ Οἢ Π1Β γηγϑῦϊο τοα ΤΘΡΥ6- 
βϑδηΐθ 811 ψύυϑαύηϊησ ΠΟΘΙ ὕπηρθ δ ύΘΥΘΥυ, 
ΜΠ οὐ ψιὺμουῦ ἔταϊῦ, δἃ5. 1 ΑἸηθυῖοα 811] βθοῃ 

ῬΙαηΐβ 816. 5011 οὐἹ]θὰ σύηοδβ. “ὔνγθθῦ ὌΡΟῚ {Π6 

τηοπυηὐδιηπ,, ὕ6. οχοινοιηθηῦ οἵ ΜΏΙΟῆ δ ἰονθδ 

80. ΟΘΘΡΙΥ 8ηα ο ΜΉΘ Π6. ΟΟΠΒΘΗΠΥ 1ην]ῦθ8 
Ὧ15. [Ο]]ονγοΥ8--- ϑυσθοῦ ὌΡομ ὑῃ6 τηοσῃΐδίη5, 8πὰ 
ῬΙΌΪΟΠΑΙΥ διηοόσοῦβ, ὨΪΒ. ῬΥΘΘΘΠΟΘ. ΘΙΏΟΘΙΘΒ. 81] 

ὉΠ6 νοϊυαρύπουθ δθυπάδποθ οὗ Αδϑῖδ, 15. Ὀθαϊηρ 
50, 105. “[611-[ουγοσθα οἰὐϊθς, 11] οἵ ᾿πῃδθιύαηὐϑ, 

ΜΏ1Οὴ. τῃὴ6 ΟἸούαθ ἀθβουῖθθ ἴῃ ὑπο ]αβοϊουβ 
γοοθΌ. αν, ιν ὑΠ6 τἱοὴ Ἐδβύθιη ὨϑΙηΘ8----Π,γ 18, 
ῬοΥθα, Αγαρῖα ΒῸΠΧ: 6 15. 8. ΒΟΙΌΘΥΘΥ ΟΥ 8 

Θμομϑηΐου, ὕμθ ὑγυϑὴῦ Ῥθηύμουαβ ὑῃιηκθ: [86 
ΒΡΙΩΡθ οὗ σαῦου, ἴθ ἤοσιῃρ οὗ ἨΟΠΘΥ ἃμπᾶ 



ΑΒΑΌΜΕΝΤ Ιχγ 

ΤΚ δηα Ὑ]|πη6, ἃ16 ΒΘ. ΤΏ]Γ8 0165, υουρηῦ Ιῃ 

ῬΘΥβΟη. 
ὟΥ 6 5181] 5866 Ῥυθβθῃῦ ον, υ]ησ ΤῸ ὑπαῦ 

πουύβουῃ διᾶίθηοθ, ΕΤΙΡΙα65. οὐόϑϑοθ ὕη6 ΤΏΘΡδη 

06 ο]Ἱοοιηϊου ΤὭΏγθοϊϑη ἰθρθηα, δηα ἰθύβ {Π6 
ἀαΥκου δὐαΐῃ 5Πο 7 ὑμγοῦρῃ. Ὑοῦ ΠπΌχ ὑῃ6 ἢγβῦ, 

δια 411 0815 Πονγθυηθϑθ, ἃ ὑοῦ ΟΥ ὕχϑοβ οἵ ὑπμαῦ 

ΘἹοοῖη 15. αἸΒΟΘΙ 1016. ΤῈ6 ἔ-5Κιη, σοτηροβθα 
ΠΟΥ͂ 80 (810) 01} ΟΥ̓ΟΥ ὕῃ6 ΒΠΟΌΪΑΘΥΘΒ, ἸΘῪ ὍΘ. ΜΟΙΉ 
ἢ ὑΠ6 016 οοδῦ οἵ ῃ6 δηΐϊτη8)] τη8α6. ἀρ, 86 
Ποοΐβ ο]αθα δῃα ὑϊθα ἰορϑίμου οὐϑὲ ὕπθ τἱσῃῦ 
ΒῃΟΌ]αΘΡ, ἰο ἰθανθ ὑῃ6 τὶρηῦ δύ αἰβοησαρσθα ἴο 
ΒυσΊΚο, 105. Πθϑα οἱούῃϊηρ Ὁπ6 στηδη ᾿θ8α Ὑ]ΌΏ1Π, 
ἃ5 ΑἸΘΧϑπάθυ, Οἢ ΒΟΙη6 οἵ 18. ΟΟΙΠ5, ΙΟΟΚθ ουὖ 
Τγοῖὴ [86 δΙθρβδηί 5. 8081}, δῃᾷ ἨδτΙοῦ]85. οαὖ οὗ 

ὍὉπμ6 Ἰαΐῦ8 οὗ ἃ Ἰίοῃ οἡ ᾧῃθ οοΐηθ οἵ (ΟἸΔΙΏΒ11η8. 

ΤΉΏοΒΘ αἰτηϊητύῦννθο ροϊάθῃ ΠΟΥΉ5. δὐΐθομοα ἴο ὕῃ6 
ΤΟΥ ηθδα σϑργθθθηῦ ποὺ ἴδουμαι!ῦῦῃ, ΤΩΘΥΘΙΥ͂, ΠΟΥ 
ΤΏΘΥΘΙΥ [ῃ6 ΟΥΒΡ ὑοββϑίηρ οἵ ὉΠ6 ὑγῶνθβ οἵ Βύχθϑυηβ, 

Ῥυῦ ΠοΥΩ5. οἵ οἴδῃοθ.αυ Ἀἀπᾶ οὔὐὐ ΠΏΡΘΙΒ τησϑῦ 
Ῥθνγθ οἵ {μ6 ἐλγγϑιιβ, ὑοββθά δρουῦ 850 υϑηθο ] 
ὈΥ͂ ΠΙΤΏΒ61 δηα 15 οἤογσυβ. ΤῺ ῬΙηθ-Οοη6. αὖ 
τ ὕορ ἄοθβ Ῥαῦ ΟΟΥ̓́Υ 8 ΒΡΘδ -Ῥοιηῦ; δ8ηα [68 

Πϊηρ 15. ἃ ὙΘΔΆΡΟΥ ----ἢ8. ΒῆΔΙΡ ΒΡθαυ οἵ {6 

Ππηΐο ΖαρΤΘαΒ ---- πουρὴ ΠΙάαθη. ΟΝ ΗΥ̓͂ 0Π6 
ἔγθβϑῃ ἰθανϑϑ, 8ηα ὑπᾶῦ Ὀαϊοῃ. οἵ Ῥ᾽ῃ6- οοη6 (56 8] 
8150 ἰο ΟΡ ἴῃ ψῖηθ, ὕο οἤθοῖς ὑμ8 βϑιυγθοίμθββ) 
1 Οἢ ἢἣθ ἢδθ ῬΙποκοα ἀοόνῃ, οοτηϊηρ του 0Π6 
Τογοδϑῦ, αὖ Ῥϑϑοθ [Ὁ ἃ. ὙγὙ}116 ὉΠ15 ΒΌΤΙΠΟ᾽ ΤΩΟΤΏΙΠΡ, 



ΙΧ] ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ 

Αμᾶὰ 6 Οδοῖὰθ (064-169) οΙΡΠ β186. [815 
ΟΠαγϑοῦῖθν, ὑμῖν βοηρθ θαυησ [ῸΓ ῃ6 ΨΜ}ὴ0[6 
ῬΙΘοΘ, ἴῃ ουθ τηοτ6 οἴθοῦϊννα ὑῆϑη 8ΔηΥ ρϑϊηΐθα 

ΒΟΘΩΘΥΥ͂, 8. Οογύδίη οοηργαουβ Ὀϑοκρτουηα ΜΏ]ΟῊ 
ΠΟΙ θη5. 811]; ὑπ6 1ηδτηδύα βθη886. οἵ τηοπηύθιη8 

διηἃ πηουηΐδιη ὑπίπηοβ Ὀοηρ ἴῃ [186 ΨΥ ΑΥ͂ Τη81}- 
[απο ὑμγουρῃουῦ, δη οοποθηίσαϊθα οἡ [ἢ 

οθηὐσαὶ ἤρατο. “Ηθ 15 βυθοῦ διηοηρ' [ἢ6 1Π0Ὰη- 
ὑθιη 8, ΠΟΥ 88.0.0, “θη ἢ6 αἿῸΡΒ ἀν ὌΡΟΗ 

ὑμ6 Ῥδίη, ουῦὺ οἵ Ὧ15 τηγϑῦϊο τη ΒΙΠΡ8᾽--τϑηα Ὑ76 
ΤΏΘΥ ὑΠ1ηἰς γγ6 566 0ῃ6 ούθθὴ ἰδϑύοομϑ οἵ ὑπ συἱῃθ 

αὙΟΡΡΙηρ αὐἸΟΚΙγ, ἔτοσὰ Ἰοοῦ- ͵αοθ ὕο [οοῦ-Ῥ]θοθ,. 

αονα ὑῃ6 Ὀσόκθῃ ἢ1]1-8146 1ῃ βρυϊηρ, θη {1Κ6 
ὑῃ6 Βδοοῆϑηδὶβ 811 ψὴο 816 δὖ ΠΡΘΥ γα ον 
οαυῦ οἵὗ ὑμθ ὕονγῃ ὕἴο ΘῃΠ]οῦΥ ὑμθ θϑυ]θοῦ Ἠθαῦϑ. 

“1,6ῦ τ5 σῸ ουαὖῦ Ιηὔο ὕῃ6 Π6Ια 5, νγ8 Β8Υ͂ ; 8 ΒΔ 96 
ΤηΒΟΏΘΕ5. ΒΘΘΙῚΒ ἤο ἰὉὙΚ ϑιηοηρ μθ Πού ΥΒ, γΘϑανῦ 
ἴο ἸΔΥ ΠΟΙ οἡ ἃ 8180; αὐτίκα γᾷ πᾶσα χορεύσει 
---βοοη, ὕη6 016 οαυῦῃ 0111} ἄϑποθ δηα β]ηρ. 

ἸΙΟΉΥΘᾺΒ 156. ΘΘΌΘΟΙΔΙΠΥ͂ ἃ ΟΙΏΘἢ 5 ἀοιῦγ, δηα 
ἮθΘ ΘοΟΙθ85 ἴστοϊη ὑῃθ θαϑὺ οοπαποῦθα ὈΥ̓͂ ἃ οἤουβ 

οἵ συδοίοῦϑ γα δῃ.. οθη, ΘΒ ὕππ6 βιβύθῃθ--- 
ΒαβΒδα5, οἷδα 116 Ὠϊτηβ6 1 τὲ ὑπ Ἰοηρ ὑπηῖ0, 

ΟΥ̓ δαβδαῦα. ΤΉΘΥ τῆν 8ηα βρθαίς ἴο 6 τυσϑῖο 
Οἵ οἰδΠΡΌΤΟΙ 5. Τηθῦβ]]10 ἸηΒὑΥ τη ηθ, οὐτλ 8.15. 8ηα 
ὕϑιη ὈΟυΤ]η65, Το] να ὉΥ͂ [6 ΟἰΘΔΥΘΥ πούθϑ οἵ {ῃ6 
ῬΙΡΟ; 8δηα Ὁῃογθ 15. 8 βίγσϑηρθ ναυϊθῦῦ οἵ δἰτηοϑῦ 
Ἰγηδαῦϊνα ϑοιιηθ ΤῸ ΒϑΌΟΠ ΤῊΌΒΙΟ 1 ΤΏΘΙΥ ὙΘΥΥ͂ 

σοῦ. ΤΠ Ἡροιηθο γι ο οιηθίου Ῥ͵6- 



ΑΒΑΌΜΕΝΤ ἸΧνῚ] 

οοᾶἄθϑ 0Π6 τὺ οἵ βοα]ρύυσσθ, θαῦ 15. Υἱοὴ [ἢ ϑαρσθε- 
ΟΙΟΩΒ [ὉΓ 1ὖ; ΠΘΥΘ, οὐ ὕῃπθ Θοῃ γΑΙΎ, 1. ὑῃ6 ἢγϑὺ 

ΟΣ οὐ Ὁπ6 Βοοῆϑῃδ,θ, 8ἃ5 οἰβουοσθ 1 {6 

ῬΙΔΥ͂, χα ἴδε] ὑμαῦ Ὁῃ6 Ῥοθυυ οἵ αΠΠΡΙθθ. 18 
ΡΤΟΌΔΟΙΥ ῬοΥΤΟ ΠΡ Βοτ θυ ]πρ ἔΤΌΤΩ αγῦ; ὑπαῦ 1ῃ 
0686 ὁμογαβοϑ, ἢ ὉΠΘΙΥ τορ 08 8ηα ΤΘΙΤΘΙΏΒ, 

ἢΘ 185 ῬΟΥΠΔΡΒ τϑρτοάποιμρ ὕΠ8 βρισιῦ οὗἨ ἁ ΒΟΙὴη6 

βου] ρύατορα το] σοι, πκ [πιο 461186. ἘΟΌΪδ᾽ 8 
οΟ]ο γαύθα σου ἴῸΥ ὕΠ6 οτρϑη-]οἱῦ οἵ ὉΠ68 οαὐμθαγϑὶ 

οἵ ἘΠούθησοθ, σου Κϑα ὈΥ̓͂ να ]ΟῸβ Βα ὐ]οῦϊθ5. οἵ 1126, 

ποῦ ἴῃ ὑῃ6 1105 8Π6 ΘΥ̓́65 ΟὨΪΥ, Ὀυὺ ἴῃ ὑΠ6 ΟΥ̓ΔΡΘΟΥΥ 
δ Βδηᾶβ δἷδο, ἴο 8 βίχϑηρθ: ὑϑϑ}ῦῦ οἵ τη 8108] 

ΘΧΌΥΘΒΒΙΟΙ ΟἹ ΥἹΒ1 016. {Π]ΠΡΆ. 
ΤΉΏΘΥ Ὀθαὺ ὑῃ6 11 αὐ Β. ὈΘίουΘ ὑῃ6 Ῥϑῖδϑοθ; πὰ 

Π6η ἃ Βυχηοόγοιβ [0016 βΒοοη6 (170-214), 8 Το ῆθχ 
οἵ Ὁ8μ6 οἷά Ῥιοηγϑῖθο οοτηραγ---οΟἵ ὑῃδῦ ἸΘΔΌΡὮΓΘΥ 
ὙΠΟ. γα8 δὴ Θβϑθηθ8] οἱθηθηῦ οἵ ὕῃθ ϑϑυ]θδῦ 
ὙΥΟΙΒΏΙΡ οἵ ῬΙοηνδβι---- [Ὁ] ονγ5 ὑῃ6 ἤγϑὺ οἤουΒ. 
ΤῊΘ οἱ ὈΠΠηΠΔ Ῥγορῃμθὺ ΤΊΣΘΒΙαΒ, δηα Ὁῃ6 ἃρθὰ 
Κίηρ Οϑασηαβ, γα 5. ΒΘΟΥ ΘΟ ὕσπιθ ὕο τη, ΠᾶγΘ 

ΘΟΥΘΘα ὕο οδ]θταῦθ ὑῃ6 7λήαδιιβ, δα δοοθρὺ Ὦ18 
αἸν 1 ΟΡΘΪγ. Τὴ6 γουθῃα] ροα Ὧδ5 ΠΟΥΠΘΥΘ 
5814 ἀΘΟΙΒΙν ΘΙ ὑμαὺ 6 1111] μῶν ἤοη6 θα γουηρ 
ΤΏΘ. ἢ 815 βϑδουθᾶά ἄϑηθθ. Βαυΐῦ ἴον ὑῃδῦὺ ρυυροβθ 
Ώ6Υ τησϑὺ Ῥὰὺ οπ ὕΠ6 Ἰοηρ' ὕπη10, δα ὑμδὺ βρούθα 

5Κῖη ΜΏΙΟΝ ΟἸΪΥ͂ Υὐβῦϊοθ ὙΘΔΥ, 8Π6 ἀββατηθ [6 

ἐλγγϑιι8 88} ΙΥΥ͂ ΟΥΟ. ΤΊΤΘΒΙΘΒ ΔΥΤΙΝΘΒ. 8Π6 15 
βΒ66ῃ. Κηοοκίηρ δὺ ὑη6 ἀοοῦβ. Απα {Π6ῃ, 7ιϑὺ 88 
ἴὴ ὕὍΠ6. τηθα]θοῦϑὶ ΤΥ ΒύΘυΎ, ΘΟ 68 ὑῃθ ᾿ηθνιῦα }]6 

6 



ΧΙ] ΑΒΟΌΜΕΝΤ' 

σγούθβαιθ, ποῦ ὉΠ ΘΙοοΙὴΘ ὅο οΟὐὐ' Ῥοθῦ, 7ἷῇο 15 
γγοηῦ 1 [15 ῬΙΘΥΘ, ῬΟΙΔΡ5. ποῦ αἰνορθῦμου οοη- 

ΒΟΙΟΌΒΙΥ, ὕο 1 ΘΗΒΙΥ ΟΥ̓ 105 τ6 116} Ὀούῃ {ῃ6 ὈΙΥ͂ 
ΘΔ [Π6 ΤΘΥΤΟΥ οὐ 18 οοπμοθρύοηθ. Αἀὖ [86 
ΒΌΙΩΙΠΟΙΒ οἵἱἨ ἁ ΤΊΤΘΒΙαΒ, ΟΘατηυ5 ΘΡΌΘΔΙΒ, δ τ αν 

ΔΥΥαγΘα ΠΠκ6 Ὠϊτη ἴῃ [η6 δρροϊηῦθα οὐπμδηηθηΐβ, [ἢ 
811 ὑῃοὶν οὐὰ οοηαδῦ ιῦῇ 6. ᾿ΠῆτΊ Ὁ δηὰ 

βίδι ἀπμθθ5. οἵ οἱ δσθ. Ἐγρῃ 1ῃ οἱα τη6η᾽8 ὙΘΙῺ8 
Π6 5ΡΥΪηρΡ 1ΘΘΡΒ δρϑῖη, 8η6α ΠΥ 81.6. ΤῇοτΘ ὕῆδῃ 
ΤΟΔΑΥ͂ ὧο ὈΘρΡῚη αἀδποίηρ. Βαῦ ὑῃ6 0 8186 ΒΗΥ͂ οἵ 
{6 αηὐτ]οα αἀγοϑϑ, 8δηα οη6 οὗ ὑῃοιὴ 15 Ὀ]1π6---- ποῖ 

δεῖ χορεύειν ; ποῖ καθιστάναι πόδα; καὶ κρῶτα 

σεῖσαι πολιόν; δια ὕπθηὴ {π6 ἀπ ΠοΌ]ΌΥ οὗ ὑπ6 
ὙΘΥ 1 ὑπ6 Ἰοπρ, βύθθῃ ΤΟ ΤΠΘΥ ὑο ὑπ6 ρΙθῃβ  ΤΏΔΥ͂ 
ῬΙΡΥΪΤΩ5. ὈΟ1] ὑπ6ῖν Ῥθᾶβ 9 τηϊρῃῦ Π6Υ Ῥγοοθθᾶ ἴο 
Ὅῃ6 ῬὈΙδοθ 1ῃ οδαροθ ἡ Αὖὐ ἰαϑύ, ψγ 8116 {μ8 
ΘΌΘΊΘηοΘ ἰαασ ΤΟΥΘ ΟΥ ͵ΘΗ5. αβΠ]οαύθὶν αὖ ὑΠΟῚΥ 
δσθα ΤΩ Ὀ]Π]ΏΡΒ, 1 ΒΟΙῚΘ 60-ΟΡΘΙΘΌΙΥΘ ΤΏΙ, [Π6 

ΟΥ̓́Θ5. οἵ [ῃ6 οὴ6 οουα ὈΙΠ]ηρ ΜΙ] 6 ἢδηαβ οἵ [ῃ6 
οὔμου, [ῃ6 Ῥεῖσ διὸ δροαῦ ο βοὺ ἔουτῃ. 

Ἤροτο Ῥϑηύῃθαβ 15 Β66ῃ ΘΡΡΥΟΘο Τρ ὑΠ6 Ῥαΐϑοθ 
ἴηὴ δχύγοιηθ ἢδβϑίθ, (21δὅ-969) Ἠδθ ἢδϑθ Ὀθθῃ 
ϑιὈδοηῦ ΤΌΤ] ὨΟΙΏΘ, 8η6 Οἡ ΠῚΒ τΤοῦμση Π85 78 
Ὠθατα οὗ {ῃὴ6 5δαϊΐθ οἵ ὑῃπίηρθ αὖ ΤΏΘΡ68--ῦηθ 
βύσθησθ τη 8 οἵ ὑπ6 σγοιηθῃ, ὑπ6 ἀϑηοίηρθ, ὑΠ6 

ΔΥ͂ΝΑΙ] οὗἨ ὉΠ6 Τυγβϑύθυιουιβ ΒΟυαΠΡΌΥ : ἢ6 Ππα5 8] 
[6 σόοηθη ἀθραγίθα ἔτοσὰ ὕμθ ἴον, δ8ηἃ 5668 
Οδάμηθθ δπα ΤΊΤΘΘΙαθ ἴῃ τηϑβατοσθᾶθ, [πΚ6 {ῃ6 
δχϑσροογαύθα ΟἸΔΌΟ]1081 ΠροχοΒ ἴῃ βοη8 οἵ {68 



ΑΒΑΟΌΜΕΝΤ' ἹΧῚΧ 

ΤΟΠΡΊΟΌΒ Ῥ]αΥ͂Β δΔηἃ ᾿τηδσουῖθθ οἵ ὑπ6 ΜΙά4]6 Αρϑ, 
ὮΘ 18. 8 ἱπ]ΡΘΙΒοηδύοη οὗ βδίιαρια ἸΤΡΙ ΘΌΥ, Ο16 

οἵ ὕμποβθ ψῇοτῃ ὕΠ8 σοᾶβ ὙἹΠπρ ὑο αοϑύχσου ἢγϑῦ 
Ἰηξαθααῖθ. ΑἸψδυπδύϊηρ Ὀθύνγθθῃ ΡΠ] ἀμ ΒοΤα 
Β.ηΔ ΟΟΔΥΒΘ ΤΠΟΟΪΚΘΥΥ͂, Ὀθύνγθθῃ σ᾽ θηοθ μα 8ἃ 

Ῥγθύθῃοθ οὗ στχοσϑὶ δυβύθουγ, ἢ6 ἀπᾶργυβύδμαβϑ ΟἸ]Υ͂ 
[ῃ6 ϑβουγιοϑῦ τηοῦνοϑ; ὑῃ1ηκ5 ὑῃ6 Ὅ016 ὑπίηρ 

Τοῖσηθα, ἀπ ἴδποῖθθ ὑΠῃ6. βγδηρου, 80 βθχηϊηδίθ, 
50. δὐΐγϑοῦννο οὗ σοθ 1 ΠΟΙῚ 6 ΥΟΙΊΔΙῺ8 
ΟΔΥ δηα πϊρῃῦ, θὰῦ 8. ῬοοΥ βθηϑαδὶ ογθαῦασθ, δηᾶ 
ὕπ6 τθὰ] τηοῦϊνθ οὗ ὅθ Βδϑοοῆϊο σψοηθῃ 86 1η- 
αα]θθηοα οὗ ὑμῖν ἰαϑῦ ; 518. ΥἹα]οΌ]οαΒ. οα σταπᾶ- 
ΤΟΥ ἢ6 15. ΤΌΘ ἴο ὙϑηΟΌΠΟΘ, 8Πα 8ΟΟΊΒΟΒ 
ΤΠΈΒΙΑΒ Οἵ Ὠδυ]ηρ ἢ ΥἹΟΥ͂ ΟἸΪΥ͂ ΒΟΙῚ6 [γῇ 
ΒΟΌΤΟΘ Οὗ ῬΓΙΟΪΘΒΒΙΟΠΔΙ Ῥτοῆῦ ὕο ὨΪγη561 ἴῃ οο0η- 
ΠΘΧΊΟΩ ΜΠ ΒΟ 6. ὩΘ- [8016 ΟΥ̓́ΔΟΙΪΘ:; 156. ῥοῦ 
Βρι06. δΥθηρο5 1056} οἡ ὕη6 Ῥυόρῃθῦ ὈΥ͂ 8. ΟΥ̓ΔΘΡ 
ἴο τοοῦ ἋὋΡ ὑμθ βϑοῦθᾶά οἤδὶῦ ψΏΘΤΘ ἢθ 5105 ἴο 
νγαύοῃ 006 Ὀἰγαθ ΤΟΥ αἰνι δύο, δηα αἀἰδῦαχ Ὁ ὑπμ6 

ΟΥ̓ΟΥ ΟὗἨ 15 βϑουθα 9͵8οθ ; δῃᾷὰ θύϑθὴ ἔτγοϊη {6 
τηοτηθηῦ οἵὗὁἨἉἁ Ἦϊ5. δηΐσϑηοθ ὕῆθ τρϑυὶς οἵἨ ἢ18 ἀοοΙῃ 
ΒΘΘΙῺΘ ΘΙΤΟΔΟῪ βοῦ ὌΡΟΣ τὴ ἴῃ 8ὴ ἰπηροίοηὔ 
ὈΥΘΙΩΌ]Πρ' ΏΙΟΩ οὔμουβ ποῦϊοθ 1 τη. ὩΏοβΘ οὗ 
16 ψοηηθη ΜἘΠῸ 5011 Ἰοϊοσθα ἢ6 Ὦδϑ ΔΙυΘθαῪ 
οϑαθοα ὅο Ὀ6 βΒῃπῦ ἊΡ 1ῃ ὑΠ6 ΘΟΙΏΤΠΟΙ. ῬΥΊΒΟΙ ; 0Π6 
οὔμουϑ, ἢ [ηο, Αὐὐοποῦ, ἃμΠα ἢ15 οὐὴ τηοῦῃου, 

Αρανθ, ἢθ ψ1Π απῦ οαὖ οἵ 8 σἸΘη5; ὙΏ116 [86 
ΒΙΥΔΏΡΘΥ 15. ὑπτθαύθηθα ἢ δ ΊΟθ. ΟΥ̓Ὰ6] ΓΟΥΤΩΒ 

οὗ ἀθαύῃ., Βυὺ ΤΊΤΟΒΙαΒ δῃὰ Οδαϊηυβ δα ὕο 



ΙΧΧ ΑΒΟΌΜΕΝΤ 

ΤΘΘΘΟῊ. ΜΙ] Ὠϊτ, δπα ᾿πᾶποθ τα ὕο Δ0146 ὙΊΒΘΙΥ͂ 
ἢ ὑμθῖα; ὕπ6 ῥτορμοὺ ΕὑΠΠΡΙΥ Ῥθοοῖηθα {86 
Ἰηὐοι τοῦου οὗ 1] γβαβ, 8πα οχρ]ϑίηθ ὕὉ86. ὑχὰ6 
δύ οἵ ὑΠ6 νἹβιῦου ; 15. ΑἸ Ί1Υ͂, Ὁ 6 οογηῬ] θύοι 
ΟΥ οουπίογρατῦ οὗ ὑπμαὺῦ οἵ Τ)ϑιπθίου ; δ18 ρῇῦ οὗ 
ῬΥΟΡΙΘΟΥ͂ ; 811 [Π6 βοούμιηρ ᾿πΠῆσπθηοθθ 6 ὈΥΪΠΡΒ 
νι Πΐτη ; δΌΟΥΘ 8]], Ὠ15 οι οὗ {86 τηθα]ϊοῖηθ οὗ 

Β'θορ ἴο ΨΘΑΙΥ͂ τηογύαϊθ., Βαὺ ᾧμθ συϑᾶβοὸῃ οὗ 
Ῥρηῆθαβ 15 ΘΙΥΘΔΑΥ͂ 81 θηΐηρ, 8πα {86 7π61018] 
Ἰηϑάηθθ5 σαῦῃουηρ ΟΥ̓Ὶ 10. ΤΊτοϑιαϑ δὰ Οδα- 
ΤΏ8 Οδη Ὀαὺ “9Ὸ Ῥγαγ΄’ 'ο δρϑίπ, ποὺ σψιὺποαῦ 
ὉΠ6 Ἰαυαρηῦον οὗ {86 ϑυάϊθποθ, βαρρογύηρ θοῇ 
οὔϑυ 8 0016 στούθϑα 6]Υ ἀραϊηϑὺ 8 18]], [Π6Υ σοῦ 
ΘΥΤΘΥ δὺ ἰδϑῦ. 

Απᾶ ὕμθῃ, ἀραΐῃ 85 1 ὑμοβθθ αὐδίηῦν οαγνοϑᾶ 
δα οοΟἸουτοα Ἰπηδροτῖθθ οἵ η6 ΜΙαάϊθΘ Αρϑο--- 
ὕπη6 τηδυύγσαοη οὐ ἴθ γουθῃ αι] δαϊμῦ ΕἼΤΥΊΗ, 
[Ὸ ἰηϑύθηοο, τοῦθ ῃθ οὔοῖ" δὖῦ Αἰτηϊθῃϑ---- 

ΟΟΙΏΘ5 ὕδ6 1] οοπύταϑύ, ἢ ἃ ααϊῦθ τηθα ρον] 
ΒΙΙΡΠΟΙΡΥ ἃπα ἀϊτθούμθϑβ, θύνγθθῃ ὑπ6 1 ΒΟΪΘΠΟΘ 
οὗἨ {Π6 ὑγτδηῦ, ποὺ αὖὺ Ἰαϑῦ ἴῃ βιρῃηῦ οἵ ἢ18. ῬΙΘΥ͂, 

δηα ῃ6 ουαὐγαρρα Ὀοαυΐγ οἵ ὑμθ γουθῃα] ροά, 
Τη 66 1, Βυστουηᾶθα ὈΥ̓͂ Π18 ΘΗΘΙΊΪΘΑ, Π|ΚΘ6 ΒΟΙῺΘ ΤΟΥ 
ΜΠ ογθαύασθ ἴῃ 06 5πᾶγ8 οὗ ὑπ6 μΒαπύοσυ. (970- 
5758.) ΤΙοηυθαθ. Πδ5. ὈΘΘῊ ὕδκθη ῬΥΙΒΟΏΘΥ ; ΠΘ 18 
1684 οὐ [Π6 βἴαρθ, σι 15 ἢδπαβ Ῥουπά, Ὀαῦ 51} 
ΠοΙαϊηρ 6 ἐλυγϑιιϑι ἰΠἘ1Ο ΒΡ Ὧἢ6. ἢδα β50}- 
τηϊ θα ὨϊτηΒ611 ο 15 οἀρύοιβι; [18 οΟΙοῦῦ ἢδὰ 
ποὺ ομϑηρρᾶ; νι ἃ 512110 ἢ6 Παᾶ ὈΙάαθῃ ὑἤθια 



ΑΒΑΌΜΕΝΤ ἸΧΧῚ 

ἄο ὑποῖν ψ11], 580 ὑμδῦ δυβθῃ ὑΠ6Ὺ δῖ8 ὑουομϑα ψἹ ἢ 
ΘΥ͂ΤΘ, δι 816 δἰτηοϑὺ Υθϑαυ ὕο δάτηῦ 815 αἸΨΙΠΙΥ. 
ΜδυνΘ]ΟυΒΙΥ ΜὨϊΐα ἃπά τᾶ, μ6 βίθῃαβ {616 ; 
δηα ΠΟΥ, Ὁ ἸΠ]]ὴρσ ὕἤο Ὅ6 τονθαϊθα ο ὑπ8 ὑπη- 
ΜΟΙΏΥ͂, δηα τραυϊγηρ ἃ Πὔμθθδθ ἴῃ 6 ΥὙΘΟΘΙΥ͂ΘΥ, 
6 τϑρυθϑθηΐβ ΒΙΤΏΒ611, ἴῃ ΔΉΒΊΧΟΙ ὕο ὑπ 6 ἸΠΑΌΙΤΙΘΒ 
οἵ Ῥϑεύμθαθ, μοῦ 85 ΦΙοηγβη5, Ὀαῦ ΒΠΩΡΙΥ 85. ὕῃθ 
σοα᾿Β ῥγορῃθῦ, ἴῃ [11] ὑσαϑῦ ἴῃ ἡ οὰ 6 ἀΘΒΙΥ65 ὕο 
Ὦθαυ 18. βθῃΐθῃηθθ.υ ΤΏθῃ {ῃ6 Ἰοηρ Πδ1γ [8115 ὕο 
86 στουμα ὑπᾶθι 0Π6 βῇθδΙΒ ἢ ὑμ886 τηγϑίϊο ψαπὰ 
15. ὕοΤ ἔΌΠὰ [15 Π8ηά, 8π4 ἢδ6 15 164 δΥΘΥ ὕο Ὁ6 
[16 ἀρ, {π|κ6 βοΐὴθ ἀδηρθγουιβ 1114 ϑῃϊτηδὶ, ἴῃ ἃ 

ἀδΥκ ῬΪδοθ ΠΘΔΥ ὕμ6 ΚΙΩΡ᾿Β Βα 0168. 
Ὅρ ἴο 0818 ροϊῃὺ ἴῃ ὑμ6 Ὁ]αΥ, ὕμθῖθ ἢδθ ὈΘΘᾺ 

8' ΠΟΪΟΘΑΡΙΘ Δ ΙΟΊΥ 85. ἴο 86 Ῥϑῖβθοῃ οὗ 
ΠΙο Υϑα5, ὅπ ταδί ἤσυγθ οἵ ὑμ6 ρῬίθοθ; ἢ8 15 1 
Ῥαχὺ ΤΙοηγβαθ, ἱπαθρά; Ὀαὺ ἴῃ Ῥᾶιῦ, ΟὨΪΥ͂ 18 
ΤΩΘΒΒΘΠΡΘΙ, ΟΥ̓ ΤΩΒΙΘ ῬὈΓΘΡΑΙΩΡ ΠῚΒ ΜΆΥ; 8 

οουύαϊῃ ΠΑΥΒἤΠ 685 οἱ οἰβοῦ ἴῃ {Π6 δούυδὶ ἃρρθδ1:- 
8006 οὗ ἃ ροᾶ ἀροη πα βαρ Ῥϑίῃηρ ἴῃ 15 ὙᾺΥ 
ΤΟΙ ]Θν Θά, ΟΥ τη86 ΘΔΒΥ͂, ἃ5. ΌὈΥ͂ ἃ φταάτα] τϑυϑ]ϑῦϊοι 
ἸΏ ὕνο βΐθρθβι Τὸ Ῥρῃύμθιβ, ἴὰ [18 1ῃν]Π01016 
ἸΡΏΟΥΘΏΟΘ, ὮΝ ΘΑΒΘΠΟΘ. ΤΟΠΊΘΙηΒ5 ἴο [ῃ6 ἰαβῦ τὑῃ- 

Του θαΪρά, ἃμα οὐθὴ ὑμθ σοθθὴ οὐἠἨ δ οἤουὰβ 

β660 1) ὕο παογθίθηα 1 ὨΪΠ), 80 81, ΟΠΪΥ ὑῃ6 ἔοτο- 

ΤΌΠΟΥ οὗἨ ὑῃ6 ιν τϑὰὶ] ἰθδᾶθσυ, Ἀἀβ 6. ροβθθ ΙΩΥ͂ 
Ῥοιυπά, ὑπογθίοσθ, ὑμ6 Υ ἴοο, ὑμχθαύθμπθα αἷδο ἴῃ 

ὑποῖν στη Ὑ1ὺΠ ΒΙΆΥΘΥΥ, ἸγοκΘ Ὦ156 δὙθδίου 
ΟΥΡΊΠΔ] ὕο ἃρρϑᾶν δηα ἀθίϊνου ὕμθιη. [πῃ ρεύηθίϊο 



ἸΧΧῚ ΑΒΟΌΜΕΝΤ' 

ΟΥΘ5. ὑΠ6Υ τϑρύόϑοῦ ΤΉΏΘΡθϑ [Ὁ σϑ]θοῦηρ ὑῃοῃ----- 
τί μ᾽ ἀναίνει, τί με φεύγεις ; γοῦ [860 ἰοταῦθ1} 18 
[αύυγο σγθαύμθαθ ; ἃ 6 ΟΥΡΏΘιδ5, μΒ6 Μ}0}1}}} Τηοσθ 
ὑῃ8η Υοηθ ὑμαῦ οἷα τηϊγϑοῦ]οῦβ ΤΘΙΡῚ ΟΥ̓ΔΕ 

ΘΠΪΤΉ815 8η4 ῬΪδηΐθβΊΎ ΤΏΡ βοηρ 15 []}] οἵ 

ΒαρΟΘ 8 οἵ ψοοα δηά Υνου. Τῦ 15 ἃ8 1}, ἴῸ7 8 
τηοϊηθηῦ, ΠΙοηγϑαθ. Ὀθοϑὴθ ᾧπθ βυθυηρ ν]η6 

δσαῖῃ ; 8η4ἃ 6 στυβῦθ οὗ [6 ἰθανθθ δηα νγαῦου 
ΟΟΙὴ8 ὑβτουρῃ ὑμ 1} ψοσᾶθ ἤο τϑίγοϑῃ 1ὉΓ.. ΤῊΘ 
Τουηῃύαϊη οἵ [΄γοθ 501} μϑαηΐθα ὈΥ 08 νἱχρίηβ οἵ 

ΤΏΘΡοβ, Ὑοσθ ὑπο ᾿τηΐϑηῦ σοὰ νγὰβ οοοΐθα δπᾶ 
ὑγΘ θα ἴγχοση ὑῃθ ἤθοϊκβ οἵ Ὠ15 ΠΟΥῪ Ὀἰσύῃ, ὈΘΟο τη 65 
ὕΥΡΙθα] οὗ ὑῃ οοοίηθεβ οὗ 411] βρυίηρθ, δηα 18 
Ιη866, ὈΥ̓͂ ἃ ΥΡ8}}7 Ῥορῦϊο Ἰίοθμοθ, ὑμῃ6 αἀδυρηῦου 
οἵ ὉΠ6 αἰδύαηῦ Αοἠοιουϑ----θ θαυ ]]θϑὺ ΟΠ, ὑ86 

Ταύῃον ἴῃ γηγύῃ, οἱ 8411 Οὐτθοκ Υἱν υβ. 
Α ρσίάάγ βοπογοὰβ βοθῦθ (676-60 69) οἵ Ῥογύθηὐϑ 

8η 4 ΒΌΓΡΙΒ65. [Ο]]ονγθ--- αἰδίαη, οχαρροογαίθα, 
ἀγϑηγαῦϊο γϑῆθχ οὗ ὑμαῦ οἱα ὑμβυμάθυιηρ ὑσχηα]ῦ οὗ 
0Π6 δῦναι 1 ὑη6 νἱπογαγά---ἢ Π1Οἢ ΙΟΏΥΘῸΒ 
ΤΟΘΌΡΘΔΥΒ, ΠΛ ΥΘΟΌ]ΟΊΙΒΙΥ βοῦ ἴτθ6 ἴτοτὰ Ὧ15 ὈΟΠΑβ. 
Εϊγϑῦ, ἸΏ ΔΏΒΨΥΘΥ ὅο ὑῃ6 ἀθορ-[οπϑα ᾿Ἰῃγοοϑίιοῃ οἱ 
ὑπΠ6 Ομοσαβ, ἃ ρυθαῦ γοΐοθ 15. ἢθασα ἴγοσῃ ψ] 1, 
ῬΙΟΟΙ Ιτηηρ Ὠΐϊτη ὕο Ὀ6 {ῃ6 βοη οἵ ὥδιηθὶθ δῃηᾶ 
Ζθα8. ΤΏρῃ, δα ὑῃθ βῃοχύ, ὈΥΌΚΚΘη, ταρύστουϑ 

ΟΥΘ5 οὗ ῃθ σψοηθῃ οὗ με ΟΠουαβ, Ῥυοο δι χηϊηρ 
ὨΪΤῺὴ τηϑϑύθυ, [6 ΠοΪβθ6 οἵ δὴ θαυύμαυδῖθ Ῥ888685 
5] ΟΣ ; ὑῃ6 ὈΠΠ|ΔΥΒ οἵ ὑΠ6 Ῥϑίϑοθ δῖθ βθθὴ ὑγϑυ ηρ 
ἴο δηά ἔτο ; Ὑ8116 6 βύγϑηρο, τιθυιοσίδὶ Π.Θ ἔτοτα 



ΛΑΒΟΌΜΕΝΤ' ἸΧΧΤΙ 

{πμ6 οι οὗ ϑθιμβθὶθ Ὀΐαζθθ ΠΡ 8πα θηγϑίορθ {86 
ὙγΠ0186 Ῥυ!]Παϊησ. ΤῺΘ ὑθυυηθα σοσάθη ἤϊηρ' ὑΠοτὰ- 
Β6Ιγ6 5. οἡ ᾧπ6 ροχοιμηᾶ; δῃηα ὕμθῃ, αὖ ἰαϑῦ, 88. ὑῃ6 
ῬΙδοθ 15 5Ββ Κθὴ Ὄρθῃ, ΟΠ ΒΒ. 15. 5660 ὴ βΘΡΡΙην 

οαὖὺ ἴοι διμοηρ ὅθ ὑούνουϊησ Τηδβθθθ. οἱ [6 
Το Ῥαΐδοθ, δα αϊηρ ὕμθιη 81156 δῃα ἔθϑαυ πού. 
Βαυῦύ 7υ8ὺ ΠΘΙΘ ΟΟΥΛΘΒ ἃ ἰοῃρ' Ῥϑδθ 1ῃ ὑπ 6 δούϊοῃ οἵ 
{μ8 ραν (660-774), ἴῃ ψΏΙΟὴ γχὸ τασϑὺ Πἰβύθῃ ὕο 
ὃ. ΤΩΘΒΒΘΏΡΘΙ ΠΟΎ]Υ͂ ΔΥΤ να ἔγοτῃ ὑπ6 σίθηβ, ὕο {61} 
τ8 ὙΠᾶῦὺ ἢ6 885 566 ῃθῖθ, διηοηρ 6 Μίδθηβαβ. 
ΤῊΘ 5᾽ηρι]αι", Βοιμθυῃδῦ 51 }1ϑύου θαι οὐ 15 
ΒΡΘΘΟΙ, δηα 8. 511118}᾽ ΟὯ6 βιυρδοαπθηῦ---8, [8117 ἀ6- 
ΒΟΥΙΡΌΔΟΙ. ΟἵἩ ΤΟ Ώ]ηρ᾽ οη. ὕΠ6 τηοπηΐθιη-ὕορ 8, Ί ἢ 
{π6 ΒΘΟΟΙΙΟ ἡγοιηθῃ 5] ΡΙησ, Β1ΟΠ ὑυγὴ5 5. ΘΗΪΥ͂ 
ἴο ἃ Ὠαγά, οοδγθ6 Ῥἱούσσθ οἵ δ] 1.815 οὐ ΘΙΪΥ τϑηῦ---- 
15. Οη6 οἵὗἩ ὕπ6 βρϑοῖδὶ οὐχ ϑιῦθθ ΥΏ1Οἢ. αἸΒΌΏΡΌΙΒΗ 
ὉΠ15 ὈΪΔΥ ; δῃά, δἃ5. 1ὖ 156. ὙΠΟΙΠΥ ἡδυγϑῦϊνο, 1 5}4]] 
σίγα ἴὖ ἴῃ ἘΠ ΡΊ5η ῬΥΌΒΘ, τ ουϊδύϊηρ, μθ1 6. ἃπὰ 
ὑῇθγθ, ϑοὴθ ἀούβ]ϊθ ΠΟΙ βθοὰ ἴο ἤαγο αῦ ἃ 

τηθύγ]οα] γα]πθ. 

ἐνον 1 νὰβ αὐ γιηρ ΤΥ Πογαὰ οἵἨ οαὐθ]α ἕο ὑπ6 βυχητημῦ 
οὗ [π6 βοδὰγν ἴο 1664, ψμδὺ ὑπ ὑπ6 δ βοηὺ ἰουῦμ Ὠ15 
ΘΙ] Ῥοϑὴθ ο δὴ ἴῃ8 θαυ. μα ἰο! {766 
ΘΟΙΏΡΔ 165 οἵ ψοιηθη, 8πα δὖ ὕμ6 μθδα οἵ οὔθ οὗ {Ππ8πὶ 
Απίοποδ, ΤΥ πιοίμου σαν αὖ ὕὉπ6 ἤθδα οἵ τῃ6 ββοοπᾶ, 
δηα ἴπο δὖ 0Π86 πϑϑᾶ οἵ {Π6 {η1τὰ, Απαὰ ΤΠ 60 81] β]θρί, 
1} Πτὴ}05 το]αχϑα, Ἰθδηθα δσδὶηϑὺ [Π6 Ἰον ὈΟῸΡΉΒ οἵ 186 
ῬΙΠ685, ΟΡ ΜΠ μθδα ὑΒσόνγῃ. ὨΘΘα]ΘΑΒΙΥ δάοπρ' [ἢ 6 Δ Κ-]Θαν 65 
βύσσσῃ. ἌΡΟΩ ὑπο σγουμπά----8}1 1ῃ ὍΠ6 51660 οὗ ὑβθιθρθυϑῃοθ, 
ποῦ, 85 μοι βδἱαβί, ρασβαϊησ ΟὙΡΙῚΒ ὑμβτοῦσῃ ὑμ6 βοι πα 685 



ΙΧΧὶ ΑΒΟΌΜΕΝΈΤ 

οὗ {16 [ογοβϑῦ, ἀσαη κα γι ἢ 126, διηϊα {Π6 Ἰον ΤαΒΌ Ωρ 
οὗ {16 Ἰούμπ5-Ῥ}1Ρ6. 

Απὰ {ὰγ ταοΐπον, μοι 886 μοαρᾷ μ6 Ἰοσψίηρ οἵ [Π6 
Κίηθ, βύοοα ἊΡ ἴῃ {86 τοϊάϑὺ οὗ ὕμϑιῃ, μα οὔἹθᾶ ἕο θη 
ἴο 8ῆδκθ οἱ 5]ῖθθρ.0. ἀπά {Π6Υ, οδϑθηρ 5] τ 6 ἔγοτα 
ὉΠοῚν δγββ, βίαγ δα ὉΡυϊσῦ, ἃ τηϑῦν8] οὗ Ῥθδυΐγ 86 ΟΥΑΘΙ, 
γουηρ μα οἱ] δηᾶ τηδίδϑθηβ γοὺῦ ὉΠΙΠΔΙ θα, Απα ἢγρί, 
ὑΠπ6ν Ἰοὺ [411] {π6ὶ} Βδὶν ΠΡΟ {Π6]} 5Βῃοῦ] 615 ; 8πα ἰμοβθ 
ΠΟΒ6. Οἰποῦα 65. 66. ὉΠΡΟΙΠα γτα- οιηροβοα {Πμ6 βροϊοα 
αν ἢ- 5105, Κπούπηρσ ὑμθιὴ δροαῦ τλῦἢ ΒΏδ 65, ἡ Β1Οἢ ΤΌ88 
δια ἸἸοΚοα ὕμθια ο ὑπ8 ομη. βοηιθ, Ἰδύθ!Υ τηούμευβ, 0 
ὙΠῸΠ Ὀγθαβίθ 5011] βγη μὰ Ἰοῦῦ {π6]} Ῥᾶρθθ ὈθΒ]ηα, 
ὨΠΥΒΘα ἴῃ Π 611 ΔΙΎΊΒ δηΐθ] ορθδ, Οὐ ψ11ἃ 6108 οὗ ψγοΪν 68, 
δηα γ᾽οαθα ὕμθηι ὑΠΘΙΥ ΤᾺΣ ὕο αὐἰηΐ ; δπα ὍΡΟΙ {ΠῚ} 
μιοδαβ ὑπ νὺ Ῥ]δοθα οὐ 8 οὗ ᾿ΥΥ͂ ΟΥ οὗ οδῖ, οὐ οὗ βονοσίηρ 
ΘΟΏγΟΪν α] 8. ΤΏρη ομθ, ἰδκίηρ ἃ ὑγυβαβ- σα, δῦσα 
ψΙ 10 ΡΟῺ 8 ΤΌΟΚ, δηα ὑμουθαροη 1ϑαρύῦ οαὖ ἃ πο τϑ]ῃ 
οἵ νυϑίϑι ; δῃούμου 1οὺ ἄονψῃ ἃ τοοὰ προ {86 ον, δηᾶ 
ἃ ἰουπὺ οὗ ψὶμα νγὰθ βοὴ ἴον ῆογο : δῃᾶ ἰμοβθο ψἤοβΘ 

ὑισϑὺ νγὰβ [Ὁ 8 ψὨ1θ βύγθδη,, ΒΕἰτητηληρ π6 βατίδοθ τ ἢ 
ὑΠον ΠΏΡΟΥ - 105, σαύμβοσθα ἔτοσ 1Ὁ δρυπάδηοθ οἵ τὰκ ; 
8η6 ἔτομι [86 νύ οὗ [ῃ6 τηγϑῦϊο 815. βϑύγθδιηϑ οἵ ΠΟΘ 
αἸ5.111.64, οΥν ! δάθῦ ὑμοὰ βϑϑὴ ὕμοβο ὑμίηρθ, ἔποὰ 
νου] άϑῦ ἤᾶγ ΟΠ ρροα Βοῦ ΠΟ μου τον] ]ϑϑῦ. 

Απα νψὸ ββδρῆειαβ δῃ μδγάβιηθῃ οδὴθ ἰορθῦμου ίο 
αὐθϑύϊοῃ τι ἢ Θϑοὴ οὔθ" ΟΥ̓ΘΙ 015 τηδύοι--- δῦ βύγϑηρα 
Δ ὑθυ1Ὁ]6 ὑῃηρθ ΠΟΥ ἄο. μὰ ἃ οουίδίῃ ὙΔΥΪΑΙῸΡ 
ἴτοσα μθ οἷὖγ, βαρύϊθ ἴθ βρθθοῦ, βρᾷκ ἰο τ8---Ο 
ανγ6 116 15. ὍΡΟΙ 6886 8016 01η Ἰθᾶροβ οἵ ὕηθ 81118, ψ1}} γ6 
ὑμαῦ γα αηὺ ἀονῃ, δηα δα, διλτα ΠΟΥ Του ]γΊθθ, ἄσϑνθ, 
ὑμ6 τηοΐμοῦ οὗ Ῥϑηΐῃθαβ, δοοοσάϊηρ ἴο {Π6 Κιηρ᾿β ῬΊ]θαβαχο ὅ᾽ 
Αηὰ 8 βϑοῃηθα ἴο τι8 ἴο βρθᾶῖκ ΨΊΒΟΙΥ ; 8η6 νὯῆαε 1Δ0ὺ ἴῃ 
γγϑὶῦ ϑιηοηρ 6 ὈυΒΠ685 ; δπα πον, αὖ ὑπ6 ὑζτλχθ δρροϊηίθα, 
Ῥαρϑῃ πλονηρ 86 1} γϑη 48. ΤῸ} [Π6 ΒΘΟΟῆΙΟ ἄδη68, 081Π1η}9 
ὙΠ; οὴ86. σψοΐϊθθ ροὴ ΒΙΟΙΆΙᾺΒ [----Ἰϑοο 85 1----ἰη6. βοὴ. οὗ 
Ζουβ! δηᾶ 86 016 χτηοπηΐθι γγΧ88 τἸηογοα τ] Θοβίαϑυ 



ΑΒΟΌΜΕΝΤ ΙΧΧΥ 

ἰορϑῦμορ, διὰ 86 ψ|1ἃ ογθαύασοβ ; πούμιπηρ Ὀαὺ σγχὰ85 τηονϑᾶ 
ἴῃ. ὑποὶρ συμηΐπσ. Απαᾶ 1Ὁ ομαπορα μᾶῦὺ Αρᾶγβ, ἴὴ ἢν 
Ἰοαρίηρ, ΠΙσμίθα ΠΘΔῚ τηθ, ἃπα 1 βρυδηρ ΤῸ] ΤΟΥ͂ ΒΙαἸηρ- 
ῬΙΔοΘ, ὙΠΠ]Πηρ ἴο ἸΔΥ ΠΟΙ οχ 6. ; δπᾶα 8516 ργοδηβά οαΐ, 
601 ἄορβ οὗ Βαπύϊπρ, ὑμ6886. [6] ] ον 5. 816 ὌΡΟΙ. ΟἿΤ ὕγϑοββ : 
Ῥαῦ [ς0]]ὸν τὴ: ἴο]]ον ! τι} τῃ6 τηγϑίϊο ϑηαβ ΤῸΓ 
ὙΘΔΡΟΙΒ ἴῃ γου Βδηα5᾽ πᾶ ψο, ὈΥ Πϊσηῦ, ΔΤΑΪΥ 
ΘΒΟϑ 64 ἰραυηρ ἴο Ῥίθοθβ δὖῦ ὑΠ6}} Πδηᾶβ, πὸ ὑμοΥθαμοι. 
δάνδηοθᾶ τ] ΚῊ161655 ΠηροΥΒ ὭΡΟΩ [Π6 γοπὴρ οὗ ὍΠ6 
Κίηθ, 88 6 πρρθα {88 φίθθῃ; 8δηα ἴδῃ. ἢδαβῦ ἴμοι 
Β66η ΟἿΘ Βο]αϊηρσ ἃ Ὀ]Θαύηρ 0811 1ὴ ὯΘΓ Ὠδηδθ, Ὑ] ἢ 
υᾶᾶον ἀἰδύθηὐ, δ χσαϊηϊηρ ἰῷ ΔΒΌΠΘΙ; οΟἴΘΙΒ ἴοσθ [ῃ6 
ΘΙ ἴου5. ἴο βῃγθαβ διηοηρδῦ ὕμϑιι ; ἰοββθά ὋΡ δηὰά ἄόνῃ 
16 Το 8615. ἸΔῪ ἴῃ. βισῃῦ--- ἤθη κ οὐ Βοοῖ- --οὐ σηρ ἔγοτη 
ἐμ6 Βν-ἴσϑθοθ, ἀσορριηρ ὁμασπθα Ὀ]Ϊοοα, Τὴ ἤσγοθ, Πονηθα 
ῬῈ115 βύυμα Ὁ]6α ἰουψατα, ὉΠ6]ν} Ὀγθδδῖθ ΡΟ ὑπ6 φοτουμᾶ, 
ἀτασσοα οἢ ὈΥ͂ υγτῖδα ἢδηᾶθ οὗ γοιπηρ ομθη, 84 ἴῃ ἃ 
τηοχηθηῦ ῃ6 ἸΠΏΘΡ Ῥϑυΐβ 16 χτϑηὺ ἤο ΙΏΟΤΒ6]15, 80, ΠΚθ 
ἃ ἤοοῖς οἵ ὈϊΡᾶβ δ]οῦ 1ῃ ΠΙρΗῦ, ΦΏΘΥ τούτοαῦ ὌΡοΟμ. {μ8 
1ογϑὶ Ἰδηαβ ουὐδύροίομοα Ὀθ]ον,, 10} Ὁ ἰπ6 ψαΐθυβ οὗ 
Αβοραβ ραῦὺ Του {86 ἴ81γ- Πονουϊηρ οὐὸρ οἵ ΤΏΘΘη Ῥ6ΟΡ]6 
- Ηγϑβῖδο δῃὰ Ἐσυίῆγδε---- 6] ον {16 ῬΥΘΟΙΡΙοΘ οὗ ΟἸ ΏΘΘΙΟΗ. 

Α ρτούθϑθασθ βοθῆθ [Ὁ] (778 - 1024), 1ῃ 
ΏΙΟΩ ῃ86 ὨυηΟΟΥ ͵ὸ ῃοΐθα, οἢ βθθὶπηρ ὕμοβθ 
ὕνο οἱά τηθῃ αἰ Πα θη ν βοὺ Του ἴῃ ομαρὶθῦ δα 
ΤΆΤ - 5.1, ἀθορθηϑ ἰηὔο ἃ Ῥγοϊουπμα ὑγαρὶο ἸΤΟΗΥ͂. 
ῬρηΔΉΘαΒ 15 ἀθίθστηηθα ἤο ρὸ οαὖι᾽ 1η ΘΙΊΏΒ δσαϊηϑῦ 
086 Βϑοοῆϑηδὶβ δῃα ραῦ ὑμθη ο ἀθαίῃ, θη ἃ 

Βαἀαθη ἀθθγθ 86 1Ζ05 ἢπὴ ἰο ὙΠΌΠΘΒΒ. ὕπο 1} 
ὑΠ6 1} Θῃηοδτηριηθηῦ ὍΡΟῚ ὑμ6 τηοπηΐδίηϑθ. ]ΟηΥ- 

ΒΒ, ΠΟΙ Ὧ6 501} ΒΌΡῬΟΒΟΒ ὕο 6 θαὺ ἃ Ῥτόρῃθῦ 
ΟΥ̓  ΤῊΘΘΒΘΏΡΘΙ οὐ ῃ6 ροά, Θρησᾶρθα ὑο οοπμαποῦ Ὠ]ΤᾺ 

ὉΠΙΠΟΥ; δηά, [Ὁ ρυθαῦου ΒΘΟΌΣΙΥ ϑιηοησ [ἢθ 



ΙΧΧΥῚ ΑΒΑΌΜΕΝΤ 

ἀδηρΟΤΟΙΒ ὙΜΟΠΊΘΙ, ῬΙΌΡΟΒΟΒ ὕμαῦ ἢ 5}81] ἀϊ8- 
σαϊδα ΒΙΠη5618 ἴῃ [Θ᾿η816 αὐτο. Α5. Ῥθῃηθηθαβ 

ΘΌΘΒ. ὙΠ ΠΏ] ἴον ὑμᾶῦὺ Ῥυτροβθ, μῃ6 ΠΏΡΘΙΒ ΤῸ ἃ 
τηοτηθηῦ ὈΘΠΪηΔ ἨἈΐπη, ἃμα ἴῃ ῬΙΌΡΠΘΙΙΟ. ΒΡΘΘΟῃ 

ἄθοϊασθβ 86 δρρυοδοβίηρ οδπᾶ ;---ὔῆθ νἱούτη ἢδ8 
[4116 ἰπῦο 088 ποῦ; 8δπα 6 ρΌϑϑ 1 ὅο δβϑϑιϑῦ δὖ 
0Π6 οι]οὺ, ἤο ΔΥΤΘΥ͂ ΔΙτὴ 1ἢ 86 ΟΥ̓ΠδΙθηὐβ ἡ Ὠ]Οἢ 
ἢ6 ΜΙ] ΟΔΙΤΥ ἴο Ηδάθβ, ἀθβύγογοα ὈΥ͂ .ἢ15. Οὐ 
Τηοὐ μου 5 Βαηαθ. Τῦ 15 ΟΠδυϑούουιϑῦϊο οἵ τ ΡΙ 65 
---ραιὺ οὗ 158 ἤπθ ὑδοὺ 8η6α 5.016 0γ .----ο, Ὑ6 166 
Δα ἸΟΒΌΠΥ ψῆδῦ ΒΘΘΙΒ ὑθα]οῦβ, ΟΥ ΘΟηΒΟΤΘΙ ΘΑ, 
ΟΥ ΤΩΘΥΓΘΙΥ͂ θυ 1016 8πα σγούθθαμπο, ὈΥ̓͂ ἃ ΒασΘάθη ] Υ 
Βυρσσοθύθα ὑχαὶϊῦ οἵὗὁἨἁ Ποιηθ] Υ Ῥδύμοβ, οὐ ἃ ΘΟ] ΡΒΘ 
οὗ παύυγαὶ ὈθϑαῦΥ, ΟΥ̓ ἃ ΤΏΟΥΒΘ] οἵ ΙὈΥΠ] ΟΥ̓Ά ΆΟΟΪΟῸΙ 

ΒΘΘΙΩΙΏΡΊΥ ὕθ Κη αἰ θοῦ Ὁ ἔτοτη Ῥἱ οὔτ οὐ᾽ ΒΟ] ὕα 18. 
50 676, ἴῃ ὑ815 [ϑῃ θβῦϊο βοθὴθ οὰὐ᾽ ὑπουρηῦβ 816 
Ομϑηρθα ἴῃ ἃ τηοϊηθηῦ ΟΥ̓ ὑῃ6 Βῃρίηρσ οἵ ὑῃ6 
ΟἼοΥαβ, δηα ἀϊνοσῦ ἴοΥ ἃ 116 ο Π6 αἀδΥκ-αῖγθα 

ἴγοϑϑοϑ οἵ ὕη6 ψοοῦ ; Ὁ86 Ὀγθαῦῃ οἵ ὑπ8 τἱνϑυ-ϑιᾶθ 

15. ὍΡΟΙ ὉΒ; Ὀ65166 10, ἃ ἴδῃ οϑοόθρθα [τότ 0ῃ6 
που 5 ποῦ 15 ἥγιηρ ΒΟΥ ἴῃ 108. 100; {|κ6 10, 
[86 Μίαθηδα τυβϑῆθθ δἱοηρ; δηα γ76 8686 [6 11{{16 
Πθδα ὑῃσόνῃ Ὀϑοὶς Ροη ὕΠ6 ὭθΟΪ,, ἴῃ ἀθθΡ ἈΒΡ118- 

10, ὕο αὐ τὼ ὑῃ6 αον. 

Μοδαύμτηθ Ῥϑηθηθαβ ἢδ5 ΔβθΌμηθα Ὠ15. αἸΒΟΌΪΒΘ, 
διη οομλθθ Του ὑτιοκθα οαὖὐ ἢ [8186 ΠΔΙῚΥ δηὰ 
0η6 ἄγοϑα οὗ ἃ Βδοοῆδῃδ); Ραὺ 5.11 ψιῦἢ ΒΟΙΩΘ 

ΤηἸβοινίησθ δὺ ὑπ6 ὑπουρῃῦ οἵ ρσοίπρ ὑπ αὐὐιτρά 
Γσουρὴ ὑῃθ βχθοίβ οἵ ΤΏΘΡΘβ, δῃα Ὑ] ἢ ΤΩΘΗΥ͂ 



ΛἈΒΟΌΜΕΝΤ ἸΧΧν 

Ἰθαρμ8 016 γτϑϑα]υθύγηθηὐβ οἵ ὑπΠ6 πηνγοηύθα δυθϊο! θα 
οἵ οἹοῦμίηρ. Απαὰ σι ὑῃ86 ὙΟ8 5 ἀΥ̓ΘΒ5, Ὠ1Β 
ΤΩ 655 15. ΟἸΟΒΙηρ [δβύθυ του Ὠ]Τὴ ; 7ᾳϑὺ ὈΘίοτΘ 
ἴῃ {Π6 ραΐδοθ, ὑθυυῆθα αὖ ἢ 6. ποθ οἵἨ ὑπθ ϑδυίῃ- 
αθᾶκο, ῃ6 ῃ8α αὐϑῦῃ 5 ΟΣ ἌΡΟΙ 8 ΤΊΘΥ6 [ϑη αβῦϊο 
ΘΡΡΘατδΠΟΘ, 8ηα ῬΙΘΤΟΘα ΟὨΪΥ 06 ΘΙΩΡΟΥ 811. ΝΟΥ 
Ὧ8 Ῥορίῃβ ὕο 566 [88 βπη ἀουθ]θ, ἃπα ΤΉΘΌΘ5 ψ]Ὸἢ 
811 105. ὑονγοὺβ γϑρθαύθα, νυ ἢ116 15 Θοη ἀπούου ΒΘΘΙῺΒ 
ἰΥϑηβϑίουσηθα το 8 Μ|Π4 Ὀραθῦ; δῃηά ΠΟῪ δά 

6 7ἷῪαδ ΟΟΘ. ὌΡΟῚ ΒΟΙ8 οῦοῆοΒ. οὗ 8. ΟΥΥΙΟᾺΒ 

ῬΒΥΟΠοΙοσν, 50 ὑδαὺ γ)χἷὲὰΟ τηϊρηῦ δἰτηοδῦ βθθὴ ὕο 
Ὅ6 τϑϑάϊηρ ἃ τποάθι ροθῦύ. ΑἈβ 1 Ἐυῖρίθ5 μα 
Ῥθθη δὐγατθ οἵ 4 ποῦ Ὁμηονῃ ϑγιηρίοιαη οὗ 1η- 
ΟἸΡΙΘηῦ τηϑ 685 10 ΜΏΙΟῊ ὑη6 ραὐθηύ, Ἰοβίηρ ὕΠ6 
Β6η856. οἵἨ τοβιβύθῃοθ, γἢ116 ΠΠΡΙησ 51.811} ΟὈ]Θοῦβ 
ἸΤΩΘΡΊΠΘΒ. ὨΙΤΏ561} ᾧο Ὀ6 ΤΘΙΒΙηρ' Θπουτηοιβ ὙΘΙΡΉὐΒ, 
Ῥρηύηθαβ, 85. μ6 1108 0816 ἐλγγϑιιβ, ἰϑοῖθα ἢ6 οου]ὰ 
πὸ ΟἸΠδούοι νι 411 ὑπ6 Βδοοῆϑηδ!θ ὉΡΟῊ 1. 
Αὖ 811 ὑπ15 [Π6 ἸδυρῇοΥ οἵὗἨ οοῦχϑθ 111 Ῥ885 τουηά 
6 ὑῃμοαΐγο ; }116 ὕποβθ 0 χΘΘ]]Υ ῬΊΘΓῸΘ 1ηὔο 
ὍπΠ6 Ῥύγροϑα οἵ Ὁ06 φροοῦ βῃπυάαθυ 8ἃ5. ὑΠ6Ύ 8566 
086 νἱοῦα ὑμ5 ργούίθθαυθ!Υ οἷδᾷ ρσοίπρ ἴο 18 
αοοΙ, ΔΙΤΘΘΟΥ [ὈΥΘΘΘΘ 10 ᾧῃ6. οΟἸΩΪΠΟυ5. οἤἢϑηῦ οὗ 

ὑπ6 ΟΒογυθ----8η 85 1ὖ ΘΙΘ 15. σγυϑυθ-ο] οὐ 68, 1Π. 

ὑῃθ ἀὐθθβ ΏΙΟἢ Τ,ΔΙΚΘ 5 Ὠ]τὴ. ΥἹαΙΘΌ]ΟΙΒ. 
ῬΥΘΗΑΘΏΌΙΥ 8. ΤΩΘΘΒΘΏΡΘΙ ΔΥΥΙΝΘΘ. 0 ΘΠΠΟΙΙΠΟΘ 

ὑῃαὺ Ῥρϑηύμϑαβρ 15 ἀθδα, δηα θη δηούμοι' ΟἸΤΙΟῸΒ 

ΠϑΙΥαῦϊνα βούβ ἰουῦῇ ᾧῃ6 Τ ΔΉΠΟΥ οἵ 15 ἀρδθῃ 
(1025-1152). ΒΕᾺΠ οἵ νι, οοᾶτβθ, γϑυοϊ θὴρ 



ἸΧΧΥ11 ΑΒΑΌΜΕΝΤ' 

ἀούβιϊβ, οὗ οοῦσϑθθ ποὺ ψιμοαῦῦ φραύμθῦϊο ὑουοῆθβ, 
δηαἃ ἢ ὑμ6 Ἰονθιηθθβ οἵ ὉΠ6 βουνίὴρ Μϑβῃηϑᾶβ, 

ϑηα οἵ ὕΠ61} τηοτπηὐδιη ΒΟ 668 --- 6} ὑπ 65 δηᾶ 
νϑῦθι----ἼΘ ον ααἰϊΐθ ἰογρούναμ, ᾿ὺ ἀΘΘΟΥ 65. ΠΟΥ, 
γϑηϊυηρ 85 8 ΒΡΥ͂ ὕοο ΘᾺ ὑῃ6 βϑουθα οἴτο]θ, 
Ῥρηύμθαβ νγἃ8 [8116 Ροη, ΠΚῸ ἃ νυ] Ὀρϑαβῦ, ὈΥ͂ [ῃ6 

τηυϑῦϊο μα ΠΤ Ό5565 δα οΥ ὕο ῬΊΘΟΘβ, 18 τοῦθ  ᾽ 
Ὀοίησ ὑμ6 ἢχϑῦ ἴἤο Ὀθρὶῃ “ὑὴ6 βδοχθα υἱῦθθ οἵ 
ΒΙαυρσηὐου, 

Απᾶ δὖ ἰαϑὺῦ σαν Ἠθυ5611 οουῦθθ ΡΟῚ [ῃ6 
βίαρε (115-121), Βοϊαϊηρ δἱοῖῦ ὑπ μοαᾶ οἵ 
ΠΟΥ 80η, ἤχϑα ὍΡοῃ ὑῃ6 Βῆδυρ οπᾶ οἵ ὑμθ ἐλψγϑιιδ, 
οΘ] Πρ Ροη ὕΠμ6 σχογηθῃ οἵ ὕῃ6 ΟἼΟΥ Β ὕο γγ 6] ΘΟ Π6 
πΠ6 τονθὶ οἵ ῃ6 Πγιδη σοά;; ψΧ}ὴ0, ΔΟΟΟΥΤΑΙΏΡΊΥ, 

Θτηῦ ὮΘΥ ἰηὔο ὕῃθ ΘΟΙΏΡΘΗΥ, Ῥτοΐθδϑίησ ὑῃριη- 

Β6Ινοθ ΠΟΥ [6] ον -ὙΘν 6116 15, Π6 ῬΘΘο δ Π815 Ὀοηρ 
ὑππ5 ΦΌΒΟΥ Ὀ6α 1Τηὔο ὑῃ6 ΟΠἸΟΥῸΒ ΤΟΥ ὑῃ6 γοϑὺ οἵ [ῃ6 
ῬΙαγ. Εν ἱπᾶρϑᾷ, 811 ὑπγουρῃ 1, [π6 ὕταθ ὑπουρῇ 
ῬΔΙΌΥ ΒΌΡΡΥΘΘθθα σϑἰϑύοη οὗ ᾧΠ8 ΟΠουῦαβ ὅο {Π6 
Βϑοομϑηδὶδ 15. ὑ815, ὑμαῦ 6 σψοϊηθῃ οἵ ὕπ6 ΟΠ οΥΒ, 

βίδα 8ῃα ἰθιηρούαῦθ [Ὁ ὕμθ τηοχηθηῦ, ΤΟ] ]ὴρ; 
ΙοΙσϑαΒ. ἴῃ 15. ΔΙ θυ μδὑϊ οηβ, 816 Ὀὰὺ ὑῃ6. Ῥδῖοὺ 
ΒΙΒΌΘΥΒ. ΟἹ Ἠ15. ΤΏΟΥΘ ὙὙ11 δηα ο]ἹοουοΥ σνούαγ1θ8---- 
μ8 τὰ [Ο]]ΟνοΒ οἵ μ6 τηγϑύϊοδὶ Τϑιοηγδαθ--- 
ὕΠ8 τὰ] Ομοσαβ οἵ Ζαρυθαβ; ὑῃθ6 1468. ὑῃαῦ ΨΠΘΙΥ 
ψΙοϊθηῦ ῬΥΟΟΘΘαΙηΡΒ. ἃῖθ 6 τοβαϊῦ οἵὗἨἁ τηϑαηθϑβ 
ΟὨΪΥ, βθηῦ οἡ ὑπθῖη ἃ5. 8 ὈῬαμιβῃτηθηῦ ἴοΥ ὑΠ6ὶν 
ΟΥΤΡΊΏΔΙ το]θούϊζοη οἵ ὑμθ ροᾶ, Ὀθίηρ, ὃἃ5 1 581α, 
ὙΠ Β5660ὴ ἤθη πθ αβθρϑὶ Ἰηοῦγοβ οὗ [6 



ΑΒΑΌΜΕΝΤ ΙΧΧΙΧ 

τη ἢ, ΟὨΪΥ͂ ἃ “ΒοΟρΡΒΙδη ἡ οὗ ἘΙΡΙα68---ἃ ῬΙθοΘ 

οὗ τϑῦϊομα]ίθυη οἵ Μ ΒΙΟΗ. Π6 ἀν8118. Ὠΐτηβο 1 ἴου {Π6 
Ῥύτροβο οἵ βοϊθῃϊηρ ἄονγῃ ὑπ6 ὑχδδιύζομ οὗ Ὑ ΒΊΟΝ 
Ὧ6 85 ἁαπάουίθκθῃ ὕο 6 ὕΠη6 ροθοῦ. ἀρϑδνύθ οοηθβ 
ΟΠ {πμ6 βὔαρσο, ὕμθη, Ὀ]οοα-βύα! θα, Θχα Πρ ἴῃ ΠΘΥ 

“ΨΙΟΟΙΥ οἵ ὕθανβ, 5.1} ααϊύθ νΊΒΙ0]Ὺ τηϑα Ἰπαθθᾶ, 
δη ἃ τι ὑμ6 ουὔνγατα 5]0Ὴ5 Οἵ ΙηΘΟΏΠΘΒΒ, δ ηα δ5 
ὮΘΥ τη ὑϑΠΘΥβ, τη δίηρ 501} οὐ ὑῃ6 ἴβ ΠΟΥ 
ὑπμῶῦ Ὁπ6 ἀοδὰ Ὠρθδᾶ 1ῃὴ ΘΓ ϑησᾶβθ 15. ὑῃδὺ οἵ 8 
ἸΙΟὴ 80η6 ἢδβ 5181} δηοηρ ὕῃθ τηοσηύδιῃ8 ---- 8 
γοῦηρ ΠΟΠ, Βὴ6 ΔΥΘΥΒ, 85. 506 πούοοα ὑῃ6 ἀονῃ 
ΟΠ ὕΠ6 γοὰσηρ᾽ Τηϑη᾿ 5 οἤϊη, 8δηα 15 δραπαάδηῦ 811 
--ἃ [ἉΠΟΥ͂ ἴὴ ΜΏΙΟ. {86 ΟΠοταΒ Βυϊηοαν ΠΘῚ, 
ΜἹΠ]Π1]ησ ὕο ἀθ8] ρθη ἢ ὑμ6 ῬοοΥ αἰβίσδαρῃῦ 
ογθαύσσθ αρρογίθα ὈΥ ὕμοιη, 858ηῆ6 υσϑ]οϊοθβϑ 
“ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ, ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΊΥ, αἀθοϊδυῖησ ὨΘΥΒΟ]Γ 
“Τουύαμαϊθ᾽ ἴῃ βυθοῦ ρῸΟΑΪΥ 8001; ῬῬηαΙηρ 
ΠΟΥΒ6 1 ὑμαῦ ὑπ6 νιούμτῃη ἢ85. Ὀθθὴ 5181}, ποὺ νι ἢ 

11ῸΠ ΜΘΘΡΟΠΒ, δαῦὺ ψιὺ ἢ ΠΟΙ οὐ ΜὨ106 ΠΉΡΘΥΒ, 
506. ΒΌΙΩΙΠΟΩΒ 811 ΤΉΏΘΟΘΘ ἤο οοὴθ δηα ῬὈθῇῃο]ά. 
5.6. 08115 [00 ΠΟΥ δρθὰ [αὔμϑυ ὕο αὐ Πθδι δηα 

5686; 86 [οΥ Ῥοηθῃθαβ, αὖ ᾿αϑύ, ὑῃδὺ Ὧ6 ΤηδῪ 
τηουσηῦ 8η4 χὶγοῦ ΠΟΙ {ΥόΡΥ, βδρΡυορυ δύο Υ 
αἀδοογαῦνα ὕμπουθ, Ὀθύνθθῃ ὑπ ὑπρΊγΡὴΒ οὗ {ῃ6 
ΟΟΥ̓ΏΙΟΘ ὈοΙο ὑμ6 τοοῖ, νΊΒ1016 το 8]]. 

Απᾶ ΟΣ, ἔγοιῃ ὑδ15 Ῥοιηῦ οησγαγάθ, ΠΙΟΠ ΘΒ 
ὨΪΤΉΒ6] ὈΘΟΟΙηΘΒ ΙΏΟΥΘ 8η ΙΏΟῚΘ ΟἰΘΑΥΥ͂ α15- 
ΟΘΙΏΙ]6 ἃ5 ὍΠ6 Ὠπηΐου, 8 ΠΥ που, δηα τηϑῃ 
[26 ῬΥΙΘΥ ἢθ δυηΐβ ἴου “Οὐχ Κιηρ 15 ἃ δαπίοι, 



Ιχχχ ΑΒΟΌΜΕΝΤ 

ΟΥῪ ὕῃ6 ΟΒοΥΌδ, 85. ὉΠΘΥ απῖΐθ ἴῃ Αρᾶνθβ ὑ]ΌΤΩΡ ἢ 
8 οἷν ὉΠμ6ῖὶν βαπούϊζοῃ ἴο ὮθῚ ἀθθᾶ, Αμπάᾷ 88 
086 ΒΘΟΟΏΘΠ815 βαρ οηθηῦ ὑμ6 ΟΠΟΥΒ, ἃπα τηυϑῦ 

ὍὈ6 δἀδα ἴο 1ῦ ὕο τηδκθ ὕμ8 οοποθρύϊζοῃ οἵἉ 1Ὁ οοτὰ- 
Ῥίοῦθ ; 80 ἴῃ ὕμθ οοῃοθρύϊοῃ οἵ 19] ΒΒ ἃ180 ἃ 

οουΐαϊη ὑγϑηϑίουθηοθ, Οὐ βαθυσαθοη, τηὰϑὺ 6 

τηϑ46----Ἰη 0 ἢ οὐἨ [6 ΠΟΥΤΟΥ δα ΒΟΥΥΟΥ͂ οἵ ἄρϑυβρ, 
οὗ Ῥοῃύμθαβ, οἵ ὕμθ ψῇοϊθ ὑχαρὶο βινιδύϊοῃ, τησϑῦ 
θὰ ἐχδηϑίουυθα ἤο ἢ, 1 τὸ ΙΒ ο ΤΌ 8}156. ἴῃ 

0886 οΟἹα6., Ῥγοϊου  ΘΥ, 84 ΤΟΥ ΟΟΙὈ]ούθ ΒΘΠ56 

οὗ ἢϊ8. παύσσθ, ὑμαὺῦ τωγϑύῦϊοαὶ Ὀθίηρ οἵ ατθοκ 
ἰγδαϊθίοη ο ὙΏΟΙΩ 8411 ὕμθϑθθ ΘΧΡΘΥΊΘηΟθ8----- ἢ 15 
ΤΊ ΉΘΒΒ, ὑΠ6 οἤδδθ, ἢ15. ἸπηρΥ]δοηχηθηῦ δα ἀθαίῃ, 

ἢ5. Ῥϑϑοβθ 86811----ὙΘ 817 ὈΘΙοηρ: δηα ἴο αἸΒΟΘΙῚ 
ΒΟ ἢ, ὑΒγοῦρ ἘΥΙΡΙἀοθ᾽ θοῦ] ]αΥ ὑγθαύσηθαῦ οὗ 

ἢ15 βι]θοῦ, 15 Ῥατύ οὗἨ ὑῃ6 ουχίουβ Ἰηὐογοϑῦ οἵ [Π15 

Ῥίαγ. β 
ΤὭΤΟῸΡὮ {Π6 βορἠίδην οἵ Ἑπτῖρίᾶθ5 ΕΓ ἘῸΣ ἐμεῦ, 

δΟΘ]Ώ, 185. ὕη6. γὙ0 8} 0 ἀθβου ροῦν ψοσα ψ ἢ ΏΙΟῊ 
ἘΟυρΙάθ5, ἃ ἸΟΥΘΥ οἵὁἨ ΒΟΡΒΊΒΙΩΒ, ἃ85. ΑΥἸΒΟΟΡΉΔΠΘ5 
ΚΉΟΥΒ, ΒΙΤΩΒ61} ΒΌΡΡΙ1ΟΒ α8. ὙΥ61]1;---ἰ15 βομθηθα 
ψουβθίοι οἵ ὑῃ6 Ῥϑοοῆῖο τυϑαηῃ 85. 15. ἃ Βορῃίβιῃ οἵ 
ἙτρΙάθϑ; δηά Το θαβ Οηιορἤναρηι8-----Ὁ ἢ 6. ϑαῦον 

οὗ τὰν ἤθβῃ, τηυϑὺ Ρ6 δααρά ὕο ἢ ροϊάθῃ ᾿τηᾶρθ 
οἵ Του γϑὰβ “οὐ ολνιι8----θ6 Ὠομογ-βυγθθῦ, 11 [Π6 
οἷα ὑγϑαάϊδίοι, 1ῃ 108. ΘΟΤΩΡ]ΘΌΘΏΘΕΒ 15 ὕο Ὧ6, 1 βΡ16 
οὗ ὑπαῦ βορῃϊβιη, ΟὟΤ' οἰοδίηρ ἹΤΩΡΥΘΒΒΙΟΙ ; 1} Ὑ76 
ΔΙ ἴο οδύοῃ, ἴῃ 105 ἔπ] ηθθθ, ὑῃαῦ ἄθθρ ὑπαθ61- 
οὐχγθηῦ οὗ ΠΟΥΤΟΥ ὙΏΙΟ. Ὑὰὴ5 ὈΘΙΟΥ͂ 81} ὑῃγοαΡἢ 



ΑΒΟΌΜΕΝΤ ἸΧχχχὶ 

0Π15 τηϑϑὶς οὗ βρυϊηρ, δηα τθ8]15886 ἢ βρθοῦΐδοϊθ 
οὗ ὑπαῦ ψγ11ἃ οΠ886, 1 ὙΥΒΊΟΒ ΘΙΟΏΥΒᾺΒ 15 Ὁ] ΠΤΔΙΘΙΥ͂ 

Ῥούῃ ὑπ υμῦου δηα {ἢθ6 5Ρ0]]. 
Βαῦ τηθϑη η8 ΘΠ ῬΘΥΒΟΏ ΔΡΌΘΔΙΒ ΟἹ ὕΠ8. 

βίαρο (1216-1592); Οδάτησβ θηύθιβ [0] ονσθα ὈΥ 
αὐνοπάϑηῦβ Ὀθδυϊηρ Ομ ἃ ὈΪΘΙ ὉΠ6 ὑοτ ᾿ἰτη 5. οἵ 
Ῥρηύμθαβ, ΒΟ Ἰγίηρ ΠΟΥ βοαύθογθα ὑβγοιρἢ 
[μ6 ἰδηρὶθα σοοὰ ἤδθνθ Ὀθθὸῃ ψ αἰ ΟΟ]ΟΥ 
οΟἸ]θούθα 8δηἃ ΠΟῪ ἀθοθη!Υ ρὰῦ ἰορούμου δμῃὰ 
ΟΟΥ̓ΟΙΘά οὐ. [Ι͂ἡ ᾧπ6 1100186 ὑπᾶὺ 5011] ΥΘΙΏΘ1Π}8 
Ῥβίοσβ ὑπ8 δῃμά οἵ Π8 Ὀ]8Υ, ἀθβύϊηνῦ ΠΟΥ ΠΟΥ ΩρΡ 
ὈΠΙηρθ. ΤΌΡΙΟΙΥ ἴουνγατα, δηα βύχσομρ θη 8, 
ΠΟΡΘΕΒ, δπᾶ [Ὀυθθοαϊηρθ Ὀθίηρ᾽ ΠΟΥ͂ ΟἸΟΒΘΙΥ ῥϑοκθᾶ, 
ἘΤΊΡΙθ5. ἢ85 Ὀθίοσθ Ὠϊπὶ δὴ δυϑβῦϊο Ῥυο θα οἱ 
ΘΠΟΤΙΩΟυΒ απο. ῬουῆδΡρΒ [Π18 ὙΘΙΥ͂ Ὠδϑύθ 
διηα ο]ο56- Ῥϑοκίηρ οἵ {86 τιδύξου, βοῇ Κθϑρδ ἢ 68 
τοῖα ἔγοτη ἀνθ! ]Ππισ ΟΥ̓ΘΥΤ ΠΟ οαἡ ἀθύδ], ΓΘ ΠΟΥ 685 
105 Ὑ681 δχύγαγαρϑῃοθ, 8ηἃ ὕμποβα πο τϑαᾶ ὖ 
ΟΘΓ ΠΥ Ὑ111] ὑμιηὶς ὑμᾶὺ {Π6 ραῦμοβ οἵ ΕΤΊΡΙΘ5 
85 Ὀθθὴ βαῦὰ8] ὕο ὑἢ6 οοοδϑῖίοῃ. [|{Π ἃ ἴθ ργο- 
Του Πα] αοϑιρηθα ἰοσοῆθθ ἢ6 ἀθριοίβ Π6. Ῥ6ῖ- 
ῬΙΟΧΙΟΥ οὗ Οδάτϊημβ, ἴῃ ΏοΒΘ ἤουθθ ἃ ροὰ [δὰ 
ῬΘΟΟΙΏ8 81} Ἰητηθύθ, ΟὨΪΥ͂ ὕο ἀΘΒ ΤΟΥ͂ 1ῦ----ὐμθ γορυϑῦ 
οὗ ὉΠ6 οἹά τηϑὴ ἴὉ7 ὕΠ6. οπ6 τῇδ] οἢἹἹἹὰ ἴο ἡ ἤΟυα 
ὑπᾶῦὺ πουβ μ8α Ἰοοκϑθα ἋΡ 88 ὕῃθ Ὀ1Π181 ΠΘΥΘΌΥ 
105 ΔρΘα ΙΩΘΙ ὈΘΥΒ Τ]ΡῊὐ [66] βθοῦχθ; 8 Ῥ᾽ύθουβ 
ΟΥ̓ΆΖΙΏΘΕΒ. οἵ Ασανθ; ὑπθ ὉΠΟΟΉΒΟΙΟΙΙΒ ᾿ΤΌΠΥ ΙΗ 
ὙΠΟ. 50η6. οϑγοϑϑοθ ὑῃ6. Ποιϊα, γουῦῃ ἃ] μοϑα οὗ 
ΟῚ 50 ; ὕπθ ἀδ]ϊοαύθ ὑσθακίησ οὗ ὕῃ68 Ὁῃ]ηρ ἴο 



ΙΧΧΧῚ ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ' 

ΠΘΡ τϑυιγίηρ 1 6] Πσθῆοθ, 85 Οδαάτσηθϑ, ὑμπουρῃ 8 
οδ8 Ραὺ ΙΒ ὑμαὺ 586 τηϊρῃῦ 11ν6 Οἢ ἴῸὉ1 θυ ἴῃ 
ΠΟΙ ὙἹΒΙΟΠΔΥΎ ΘΠ]ουτηθηῦ, ῬΥΘΡαΘΘ. ὅπ ΨΥ, ὈΥ͂ 
ῬΙαγηρ οα ὑμαὺῦ ΟὔΠΘΙ ΒΟΥΥΙΌ]6 Ἰθρθπα οἵ [ῃ6 
ΤΉ Ὠοῦβθ, ὕΠ6 ὑθαυὶηρ οἵ Αοὔϑθοῃ ὕο ἀθα---- 
ἢθ ἴοο ἀοϑύσογϑα ὈΥ͂ ἃ ροά. Ἠᾷδ ρῖνϑβ 5 Π6 5686 
ΟΥ Αρανθβ ρυδᾶτὶ στϑῦύσσῃ ὕο υϑᾶβθοῦ ὑῃγΟυΡἢ 

ΤΩΘΗΥ͂ ΟΠ] τητηθτῖηρ ἀοαδύθ, {11 506 ψΆΚῈ5. ἊΡ δὖ 
Ἰαδὺ ἴο πα {8 γϑ8] ἴδοθ. ὑυυηθα ὰρ ὕοσαγαθ [ῃ68 
τοῦθ 8ἃῃα τηυτάθυθθβ; ῇθ αὐ παύθτχα! νυ 
Βροηὐδηθουβ ΒΟΙΤΟΥ͂ ΟἵἨ ἁ {6 τηούμϑυ, ϑῃάϊηρ συ] ἢ 
ὮΘΙ ΘΟ ΪΘΒΒΊΟΏ, ἀον ὕο ΘΙ ᾿ἰαϑὺ Β:σὮ, δῃᾶ {ῃ6 

Πη8] Ὀτθακίηρ ἋΡ οὗ δα ἤοῦβθ οἵ Οδασηαβ; σι 

ὃ ΥΘϑα]ῦ 50 ΘΠ .]1Πη6, μοαγυο!ῦ, αηα αἀἱρηϊηθα τ] 

ἴπ 105 ΘΧΡΤΙΘΒΒΊΟΙ. ΟὗἨἁ ἃ βχδῃρα 1Π 68 8 Ὁ]6 ᾿οΘ, ὑμπαῦ 
ἔγαστηθηὺβ οὗ 1Ὁ, ὑηὴ6. Ἰατηθηύαύοη οὗ ἄρσανθ Οὐδὲ 
ΠΟΙ 500, ἴῃ ὙΠΟ ὑῃ6 Ἰοηρ-Ῥοαῦ ΔΡΟΠΥ͂ δὖὺ ἰαϑῦ 
Πηα5. νϑηῦ, γγ τ, 1Ὁ 15 ΒΡΡΟΒΘα, ϑαορίθα 1ηὔο ἢ15 
ῬΆΪΟΥ ΟΥΚ ὈΥ͂ ἃ ΟἸγιδύδη ἀτδτηδῦδυ οἵ ὑη6 Του ἢ 
οΘηὐαΧΎ, 8η4 ἤδγθ ἤραγχοα 51η06, ἃβ ὑοποῆθα οὗ 
7681] ἤτο, ἴθ β6ὸ Οπγιθῦαθ Ῥαύθηβ, ΙΟΥΣΙΩΘΥΥ͂ 

αὐὐγιθαϊοα ο ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ ΝαζΖίϑηῃ θη. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

ὙΠΟΘΈΣΙΣ. 

Διόνυσος ἀποθεωθεὶς, μὴ βουλομένου Πενθέως 

τὰ ὄργια αὐτοῦ ἀναλαμβάνειν, εἰς μανίαν ἀγαγὼν 
τὰς τῆς μητρὸς ἀδελφὰς, ἠνάγκασε Ἱ]ενθέα δια- 

σπάσαι. ἡ μυθοποιία κεῖται παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν 
Ἰενθεῖ. 

Ὑ. 1. ἀποθεωθεὶς. ῬΟΙΏΔΡΒ ἀπωσθεὶς. 

ΑΛΛΩΣ. 

ς 

Διόνυσον οἱ προσήκοντες οὐκ ἔφασαν εἶναι 
θεόν. ὁ δὲ αὐτοῖς τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν πρέ- 
πουσαν. ἐμμανεῖς γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν Θηβαίων 
γυναῖκας. ὧν αἱ τοῦ Κάδμου θυγατέρες ἀφηγού- 
μεναι τοὺς θιάσους εἰσῆγον ἐπὶ τὸν ἱΚιθαιρῶνα. 5 
Πενθεὺς δὲ ὁ τῆς ᾿Αγαύης παῖς παρωλαβὼν τὴν 
βασιλείαν ἐδυσφόρει τοῖς γενομένοις. καί τινας 
μὲν τῶν Βακχῶν συλλαβὼν ἔδησεν, ἐπ᾽ αὐτὸν δὲ 
τὸν θεὸν ἀγγέλους ἀπέστειλεν. οἱ δὲ ἑκόντος 
αὐτοῦ κυριεύσαντες ἦγον πρὸς τὸν ἹΠ]ενθέα, κἀκεῖ- 10 

( Β 



1 

20 

ῷ ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ 

νος ἐκέλευσε δήσαντας αὐτὸν ἔνδον φυλάττειν, οὐ 
7 ΄, ο 7 λέγων μόνον ὅτι θεὸς οὐκ ἔστι Διόνυσος, ἀλλὰ καὶ 

“ ς 

πράττειν πάντα ὡς κατ᾽ ἀνθρώπου τολμῶν. ὁ δὲ 
Ν Ν 

σεισμὸν ποιήσας κατέστρεψε τὰ βασίλεια. ἀγαγὼν 
δὲ 3 Κ θ ᾿ 5 Ν Π θέ ῇ ἐ εἰς Κιθαιρῶνα ἔπεισε τὸν 1ἰενθέα κατόπτην 

Ἂ Ἂ Ν 

γενέσθαι τῶν γυναικῶν, λαμβάνοντα γυναικὸς 
ἴον ἴοι Ν 

ἐσθῆτας. αἱ δ᾽ αὐτὸν διέσπασαν, τῆς μητρὸς 
3 δ Ν 

Αγαύης καταρξαμένης. Κάδμος δὲ τὸ γεγονὸς 
7 Ν 

καταισθόμενος τὰ διασπασθέντα μέλη συναγαγὼν 
κ᾿ - ΝΝ 7ὕ 

τελευταῖον τὸ πρόσωπον ἐν ταῖς τῆς τεκούσης 
,ὔ 

ἐφώρασε χερσίν. Διόνυσος δὲ ἐπιφανεὶς τὰ μὲν 
πᾶσι παρήγγειλεν, ἑκάστῳ δὲ ἃ συμβήσεται διε- 

΄ ν δ ,ὔ “ 
σάφησεν, ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις ὑπό τινος τῶν 

Ν Ἂ 

ἐκτὸς ὡς ἄνθρωπος καταφρονηθῇ. 

ΤῊ15. Ῥἱοῦ οἵ {Π6 Ὁ] 7 νγὰβ ἢγϑῦ ρυϊηθᾶ ὮὉν Ἐ]τηβ]ον ἴσο Ρὶ 1 
ΔΡΡΘΙα ἃ [1ϑὺ οὗ ὑπ6 ΘΥΎοΥΒ οἵ {Π 8 τὴϑ ΨΥ Ὠ]Οἢ ἘΠ] Τ516 Υ οογγθοίβα. 

ν. ὅ θράσους 7ΟΥ θιάσους, 6 παραβὼν 70Υ παραλαβὼν, 9 ἄλλως 7ΟΥ 
ἀγγέλους, 16 κιθερῶνα, 21 Διόνυσος δὲ ἐπιφανεὶς μὲν πᾶσι παρήγ- 
γειλεν, ἑκάστῳ δὲ ἃ συμβήσεται διεσάφησεν ἔργοις, ἵνα μὴ λόγοις ὑπό 
τινος τῶν ἐκτὸς, 707 [ὴ68 ἰοχὺ ἃ5 σΊΨΘΙ) ΔΌΟΥΘ. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΒΑΚΧΩΝ, 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, 

ΚΑΔΜΟΣ, 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ΘΕΡΑΊΙΩΝ. 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ΕἸΤΈΡΟΣ ΑΤΤΈΛΟΣ 

ΑἸ ΑΥΎΗ. 





ΡΑΚΧΑΙΊ. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

Ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα, 
Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ᾽ ἡ Κάδμου κόρη, 
Σεμέλη, λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί" 

Ἁ 5.5 7 3 κ᾿ 7 μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν 
7 7, 7 2.» ἴω 5. Φ πάρειμι Δίρκης νάματ᾽ ᾿Ισμηνοῦ θ᾽ ὕδωρ. ὅ 

ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων, καὶ δόμων ἐρείπια 
τυφόμενα, Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα, 
3 7 “ 7,5 2 ΣΌΝ Ὁ ἀθάνατον ρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 

αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10 
, Ν 7 3 , 4 τίθησι, θυγατρὸς σηκόν" ἀμπέλου δέ νιν 

πέριξ ἐγὼ ᾽κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ. 
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 
Φρυγῶν τε, Ἰ]ερσῶν θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας 
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα 1ὅ 

8. Δίου νυ]ρ. ; δίου τε ῬΟ; ἁδροῦ ῬΙαῦ. νἱῦ. 8501. 6. 1; δίον 
τ᾽ ἔτι πυρὸς ῬΟΥΒΟΏ. 

18, τοὺς πολ. γύας Ἐ]Τη8. ; τὰς πολ. γνίας Ῥ; τὰς πολ. γύας Ὁ. 
14, Οὁ ουλλῦβ [15 γ υ88. 
10, ϑύσχιυμον Ἐ]τη8. ; δύσχειμον Ῥ Ὁ. 
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Μήδων ἐπελθὼν ᾿Αραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα 
3 7) ἌᾺ ἃ )ς Ν [τ Ασίαν τε πᾶσαν, ἣ παρ ἁλμυρὰν ἅλα 

κεῖται μυγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ 

πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις, 
ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον “Ελλήνων πόλιν, 20 
κἀκεῖ χορεύσας καὶ κωταστήσας ἐμὰς 

Ν 5 5) 9 Α 7) “κ᾿ 

τελετὰς, ἵν᾿ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς, 
ὅᾷᾳ μορφὴν τ᾽ ] ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν. δά 

πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς “Ελλληνίδος 
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς, 
θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος,Ἠ 5 
3 7 3 "ὃ Ν Ν ἃ ῳ ϑ»,ᾳὶ ) Ἂ 

ἐπεὶ αὶ ἀδελφαὶ μητρὸς, ἃς ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 

Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διὸς, 
»» 7 δὲ “ 2 Ἂ 
εμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος 

2 "3. 2 7] Ν ς 7ὔ ,ὔ 
ἐς Δῆν ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 
Κάδμου σοφίσμαθ᾽, ὧν νιν εἵνεκα κτανεῖν 80 
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ᾽, ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾧστρησ᾽ ἐγὼ 
μανίαις" ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν' 

σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 
καὶ πῶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι 8 

γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων" 
ς ο᾽ Ν ᾽ Ν 2 4 ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμυγμέναι 
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις. 

δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐκμαθεῖν, κεὶ μὴ θέλει, 

41. κἀκεῖ ΡΟ: τἀκεῖ ΥΥ Πατηον Ζ- ΜΟΘΙ]] ΘΠ ΟΤΗ͂. 
22.528, 1 να ἰγδηϑροβοα ὨΙΠ6Υ ν. δά ; 866 ΟὈΤΉΤ,. 
25. βέλος Η. Κορμθηβ( θην Εἰ θητθ, ὈΒΌΔΙΠ]Υ οδ]]οα ϑύθρ δ) ; 

μέλος ΡΟ. 
80. εἵνεκα ΝΥ ΘοκΊοίῃ ; οὕνεκα Ῥ Ὁ. 
81. ἐξεκαυχῶνθ᾽ Ἡ. ΒΘ οΡΒΘΏ5 ; ἐξεκαυχώμεθ᾽ Ῥ Ο. 



ΒΑΚΧΑΙ ἢ 

3 ς “ “ 3 ω , 
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 40 
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾽ ὕπερ, 
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽, ὃν τίκτει Δεί, 
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τε καὶ τυραννίδα 
Πενθεῖ δίδωσι θυγὰτρὸς ἐκπεφυκότι, 
ἃ Ἂ Ν 5.9. Ν Α [οὶ 9 ὃς θεομαχεῖ τὰ κατ᾽ ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἄπο 4 
ὠθεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖς τ᾽ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
ὧν εἵνεκ᾽ αὐτῷ θεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι 

ων 2 7 
πᾶσίν τε Θηβαίοισιν᾽ ἐς δ᾽ ἄλλην χθόνα 

τἀνθένδε θέμενος εὖ μεταστήσω πόδα, 

δεικνὺς ἐμαυτόν" ἢν δὲ Θηβαίων πόλις 80 
2 Ἂ λ [τὰ 2 " ,ὔ 2 
ὀργῇ συν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάκχας ἄγειν 

ζητῇ, ξυνάψω μαινάσι στρατηλατῶν. 
Ὁ Ψ 3 5 νΝ 2 7 5 ὧν εἵνεκ᾽ εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἔχω. 
ἀλλ᾽ ὦ λιποῦσαι 'Γμῶλον, ἔρυμα Λυδίας, 55 

θίασος ἐμὸς, γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων 
ἐκόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοὶ, 
αἴρεσθε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν 
τύπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά θ᾽ εὑρήματα, 
βασίλειά τ᾽ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τάδε 60 
κτυπεῖτε Ἰ]ενθέως, ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις. 
5Ν Ἃ 7 5 - λ 
ἐγὼ δὲ βάκχαις, ἐς Κιθαιρῶνος πτυχὰς 
3 Ν “ 5 “ΌΝ 77 ω ἐλθὼν, ἵν᾽ εἰσὶ, ξυμμετασχήσω χορῶν. 

4θ, οὐδαμοῦ Ρ ΑἸᾶ. Ῥβοιπάορτορ. 1571 ; οὐδαμῶς (, 
4. Ήοτο βίδηδβ ἴῃ [ῃ6 1η85 ὕμ8 ψγϑ 886 1 ἤδύθ ὑγδηθροβθα ἴο 

βίδηᾶ ἴδοι 22; Ἠδγύπηρ δη 8 ΒΟΥ ΠΔΙΑΥ ὀχραηρθα ᾧΠ8 ὙΘΙΒ56. ἃ8Β 
ΒΡΌΤΙΟΙΒ ; Η ΘΙ 8 Το 6116 10 50 85 ἤο Υϑυιονθ [88 χύθροβι 0 
οἵ ὕνο 11η65 οἵ δχϑοῦν {86 581η6 τηϑϑῃϊηρ ; ΘΟμβΌη 6 Ῥγοροββα θεῖον 
ἴου θνητὸν. ΤΉ 411 {Ππ686 641. ἢδνγο ρογοοινϑα {86 1108 016} 688 οὗ 
{πΠ6 νϑῦβθ ἤθσθ. ὙγὙ1α. ΟὈΠΏΙ. 

δθ. τύπανα Ναιοῖς ; τύμπανα Ῥ 6. 
602. πτυχὰς Ρ; πτύχας Ο ΑἸά. : δηᾷ 580 αὖ 9456. Βαυΐ πτύχας 

ὙγΟᾺ] ἃ ΡΥ ἃ ἴοττη πτύξ. 



64. 
67. 
68, 
70. 
1. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ α΄. 

᾿Ασίας ἀπὸ γαίας 
ἱερὸν Ῥμῶλον ἀμείψασα θοάζω Βρομίῳ πόνον 

ἁδὺν 
’ , 3 9 ’ ΄ 3 ᾽ κάματον τ εὐκάματον, Βάκχιον εὐαζομένα 
θεόν. 67 

ἀντιστροφὴ α΄. 

,7ὔ ἕ “Ὁ 7] ε “ 7 τίς οδῷ, τίς οδῷ ; τίς; 
40 "» " , Ε » 

μελάθροις ἐκτοπος ἔστω, στόμα τ΄ εὔφαμον 
μὰ ς 7] ἅπας οσιούσθω" 

Ν “4 Ν ν , τὰ νομισθέντα γὰρ ἀεὶ Διόνυσον κελαδήσω. Τὶ 

στροφὴ β΄. 

ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων τελετὰς θεῶν εἰδὼς 
βιοτὰν ἁγιστεύει 
Ν ΄, ν ᾿ " ᾽ὔ καὶ θιασεύεται ψυχὰν, ἐν ὄρεσσι βακχεύων 
ὁσίοις καθαρμοῖσιν' γ78-1ῖ 

τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας 
θεμιτεύων 

γαίας Ηδθητη. ; γᾶς ΡΟ. 
θεόν 15 οὐτυ θα ἴῃ Ῥ, Ῥαὺ ᾿Ἰηϑογίθα 1 (3, 
τίς ; μελάθροις ἔκτ. ἘΠτη5. ; τίς μελ. ;» σψα]ρ' 
ὁσιούσθω (Οὐ ; ἐξοσιούσθω Ῥ. 
κελαδήσω Ποτῃ. ; ὑμνήσω Ῥ Ο, ψΒΙΟΉ 85 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἃ ρ]0588 

οὨ κελαδήσω, Ὀαὺ ΜΏΪΟΙ [16 τηθῦτϑ ῬΥΟν 5 ἴο 6 σοΡΤτιρῦ. 
76. ὄρεσσι ΕΠ]πη8. ; ὄρεσι Ῥ, οτηϊυὐπρ οὯ6 οἵ ὕπο σσ 88 ἴῃ 1060 

ΨΏΘΙΘ 1ὖ ΟἼΤΘΒ οσοι ἴο οσσοις. 
78. θεμυτεύων ΜΙ ϑΡΥ. ; θεμιστεύων Ῥ Ὁ, 



ΒΑΚΧΑῚΙ ϑ 

ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων κισσῷ τε στε- 

φανωθεὶς 80 
Διόνυσον θεραπεύει. 
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι, Βρόμιον παῖδα θεὸν 

θεοῦ 
Διόνυσον κατάγουσαι Φρυγίων ἐξ ὀρέων 8 
“Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιὰς, τὸν Βρόμιον" 81 

ἀντιστροφὴ β΄. 

Ψ 3.»ϑ, ΜΝ 2.»ϑ. 5 3 4 , 3 ΄ 

ὅν ποτ᾽ “ἔχουσ᾽ ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαισι 
πταμένας Διὸς βροντᾶς 88-90 

7 27, 7 57 Ὡ ᾿) ΧΩ 

νηδύος ἔκβολον μάτηρ ἔτεκεν, λυποῦσ᾽ αἰῶνα 
κεραυνίῳ πλαγᾷ᾽" 

7 λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέξατο θαλάμαις 
ἹΚρονίδας Ζεύς" 9ὅ 

κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας χρυσέαισι ξυνερείδει 
ἤ Ν Σ, 9.52.0] 

περόναις κρυπτὸν ἀφ ᾿Ἡρας. 98 
57 3 ς 7 ἊΜ 7 ’ 

ἔτεκεν δ᾽, ἁνίκα Μοῖραι τέλεσαν ταυρόκερων 
θεὸν, 

΄, 7’, , ΄, “ στεφάνωσέν τε δρακόντων στεφάνοις, ἔνθεν 
ἄγραν 

θηρότροφον μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλο- 
κάμοις. 

στροφὴ γ. 

ὦ Σεμέλας τροφοὺ Θῆβαι, στεφανοῦσθε 
κισσῴῷ᾽ 10ὅ 

βρύετε, βρύετε χλοήρει μίλακι καλλικάρπῳ, 
94, θαλάμαις ὙΥ̓́ΘΟΚ]οΐη ; θαλάμοις Ῥ Ο. 
102. θηρότροφον Μά. : θηροτρόφοι Ῥ : θυρσοφόροι ( ; θηροφόρον 

ΜοΙῖοΘ. 
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καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς ἢ ᾽ν ἐλάτας 

κλάδοισι, 110 

στικτά τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων 
“ 7] ’ στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων 

μαλλοῖς" ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς ὁσιοῦσθ᾽" 

αὐτίκα γᾷ πᾶσα χορεύσει, 
Βρόμιος εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ θιάσους 11ὅ 

εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα μένει 
ν 3 θηλυγενὴς ὄχλος 

9 3". "8 [αὶ Ν 7 ᾽ 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ 
2 Ν 4 οἰστρηθεὶς Διονύσῳ. 

ἀντιστροφὴ γ. 

ὦ θαλάμευμα Κουρήτων ζαθέου τε ἹΚρήτας 121 

Διογενέτορες ἔναυλοι, τρικόρυθες ἔνθ᾽ ἐν 
ἄντροις 

βυρσότονον κύκλωμα τόδε μοι Κορύβαντες 

ηὗρον" 

ἀνὰ δὲ βάκχια συντόνῳ 126 

κέρασαν ἁδυβοᾶν Φρυγίων 

110. ἢ ̓ ν ἐλάτας κλ, ΒΙοτηβο]ᾶ ; ἢ ἐλάτας κλ. Ῥ; ἢ ἐλάτας ἐν 
κλ. 6. 

111. στικτά Βα, ; στικτῶν Ῥ (Ο. 
112. πλοκάμων μαλλοῖς ΡΟ; Α, ἘΝ. Ἠουβηηδη βαρσροβίβ πλοκά- 

μοις μαλλῶν ; 566 ΟὐτητΩ. 
11ὅ. εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ ΕἸπ15. ; ὅτ᾽ ἄγῃ Ῥ ΟἹ ; ὅστις ἄγει (3, 
128. τρικ. ἔνθ᾽ ἐν Τοῦτθα ; ἔνθα τρικ. ἐν ῬΟ. 
126. βάκχια ῬΑ115 οοάοχ ; βακχεία ῬῸΟ; δαμαγβ βυρροβίβ ἀνὰ δ᾽ 

ἀράγματα τυμπάνων. 
127. ἁδυβοᾶν Κἰ το οἵ (σοὸ πον Ὠούσονοῦ τοδᾶβ ἁδυβόᾳ) : ἡδυβόα 

ῬΟ; Ῥαῦ [868 τὴη88 οὗ δύταρο ρίν {ῃ8 τοδααϊηρ ἴῃ {ῃ6 αχύ, ὑπουρἢ 
8 γγοσ 8. 816 ΨΓΙΟΏΡῚΥ αἸνΙαθ4, κέρας ἀνὰ δύο βοᾶν. 
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αὐλῶν πνεύματι, ματρός τε Ῥέας ἐς χέρα 

θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι βακχᾶν" 
παρὰ δὲ μαινόμενοι σάτυροι 180 

ματέρος ἐξανύσαντο “Ῥέας, 
ἐς δὲ χορεύματα 
συνῆψαν τριετηρίδων, 
οἷς χαίρει Διόνυσος. 

ἐπῳδός. 

ἁδὺς ἐν οὔρεσιν, εὖτ᾽ ἂν 18ὅ 
ἐκ θιάσων δρομαίων 

7 , 7 », πέσῃ πεδόσε, νεβρίδος ἔχων 
ἱερὸν ἐνδυτὸν, ἀγρεύων 

αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 
ἱέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια, Λύδια. 140 
ς 5.» ’ὔ 5. ἡ 

δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, εὐοῖ. 
ς» δὲ 7 ἐδ ς ». ὃ᾽ 5) ς » Ν 
βεῖ ὃὲ γάλακτι πέδον, ῥβεῖ οἴνῳ, βεὶ ὃὲ 

μελισσᾶν 

νέκταρι, Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου καπνός. 

ὁ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων . 14 
͵ ΄ ’ὔ 

πυρσώδη φλόγα πεύκας 
3 ΄, 5.2 , ᾿ 3 7, ἐκ νάρθηκος ἀΐσσει δρόμῳ, χοροὺς ἐρεθίζων 

“πλανάτας, 

ἰακχαῖς τ᾿ ἀναπάλλων, τρυφερὸν πλόκαμον 
εἰς αἰθέρα ῥίπτων. 160 

129. εὐάσμασι δηΐου ; ἐν ἄσμασι Ῥ Ο. 
181. Ῥέας Βίχϑῦδο ; θεᾶς ῬΟ. 
184. οἷς δύταρο ; αἷς ΡΟ. 
186, οὔρεσιν Ο ; ὄρεσιν Ῥ ; εὖτ᾽ ἂν Π]η. : ὅταν Ῥ Ὁ. 
187. πέσῃ πίβόσε Ο; πεύση πεδός σε Ῥ, βμυΐ ἀηᾶου μον ἐπ θῆς 15 

ἃ ἀοὔ, πο ἀουδὺ το 580" ἘΠδῈ ἴδ 18 8 τοϊβίβκο. 
138, ἀγρεύων Οὐ ; ἀγορεύων Ρ ΟἹ. 
148, πλανάτας Ο; πλάνας Ῥ; χοροὺς Ρ ; χοροῖς Ὁ. 
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. ». 3953 3 3.7 3 7 ἅμα δ᾽ ἐπ᾽ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽, ὦ ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι, 

Τμώλου χρυσορόου χλιδὰ, 
᾿ 

μέλπετε τὸν Διόνυσον 18ὅ 
7 

βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 
3 ν᾽ 2 3 ῇ Χ - 

εὔνα τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν 

ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος ἱερὸς ἱερὰ 160 

“ 7 ’ ’, 
παίγματα βρέμῃ, ξύνοχα φοιτάσιν 

2 4 3 3 ς “ 5. ΚΓ 
εἰς ὄρος, εἰς ὄρος" ἁδομένα δ᾽ ἄρα 

πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάδι 
κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα. 

ΤΕΈΤΡΕΣΙΑΣ, 

τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων, 170 
᾿Αγήνορος παῖδ᾽, ὃς πόλιν Σιδωνίαν 

λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε. 
37 3 , 7] Ψ 
ἴτω τίς, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι 

ἕητεῖ νιν" οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι, 

ἅ τε ξυνεθέμην πρέσβυς ὧν γεραιτέρῳ, 17 
θύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν, 
στεφανοῦν τε κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν. 

161. ἐπιβρέμει ἐπὶ λίγει: ἠχεῖ ΙΓ ἃ ρ1055 περισσόν 15 Τοτιπα 1ῃ 
Ο: τὉ86 ψοταβ 816 ῬΥΟΡΘΌ]Υ ᾿Ἰηοη θα ἃ5 8Δη Θχρἰϑηδύϊοῃ οἵ εὐάσμασιν, 
ΘΔ περισσόν τηθϑὴ8 ὑμδὺ [Π68 ἐπί ἴῃ ἐπιβρέμει 18. ΒΌΡΕΥἤποιιβ 86 ̓  
{6 ἐπ’ Ῥοΐοτθ εὐάσμασιν. 

169. βάκχα Μίυθβρτανθ ; Βάκχου Ῥ Ο. 
170. τίς. . . ἐκκάλεν Ε]πι5. ; τίς, . . ἐκκαλεῖ ΡΟ; ορ. ΕἾαρ. 

625 ἰώ, πύλαισιν ἢ τίς ἐν δόμοις. 
176. θύρσους ῬῸΟ ; Ἠουβίηδῃ βαρσοδίβ πυρσοὺς, Το Δ Κη ““ΤῺΘ 

ΒΟΥ Ρ6᾽ 5 θϑᾶ σοῦ] 6 []] οἵ ἐλ γδί.᾽᾽ 
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ΚΑΔΜΟΣ. 

ὦ φίλταθ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσθόμην κλύων, 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς, ἐν δόμοισιν ὦν. 
[4 3 ὦ 7 39. » Ἁ ἴω ἥκω δ᾽ ἕτοιμος, τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν θεοῦ. 180 

δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα θυγατρὸς ἐξ ἐμῆς, 
Διόνυσον, ὃς πέφην᾽ ἐν ἀνθρώποις θεὸς, 

ὅσον καθ᾽ ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσθαι μέγαν. 
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ καθιστάναι “πτόδα, 

καὶ κρῶτα σεῖσαι πολιόν ; ἐξηγοῦ σύ μοι 18ῦ 
γέρων γέροντι, Τειρεσία: σὺ γὰρ σοφός. 
ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔθ᾽ ἡμέραν 

θύρσῳ κροτῶν γῆν" ἐπιλελήσμεθ᾽ ἡδέως 
γέροντες ὄντες. 

ΤῊ. ταὔτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα. 
κἀγὼ γὼρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς. 190 

ΚΑ. οὐκοῦν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν. 

ΤῈ, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ θεὸς τιμὴν ἔχοι. 

ΚΑ. γέρων γέροντα παιδωγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 
ΤΕ. ὁ θεὸς ἀμοχθὶ κεῖσε νῷν ἡγήσεται. 
ΚΑ. μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν ; 19ὅ 

182. πέφην᾽ ἐν τὰ, ; πέφην᾽ Ῥ: πέφηνεν Ο; {8 γΘΙ56. 15 ὙΕΥΥ 
ῬΙΌΡΔΟΌΪΥ Βρατίσαβ, 

184. δεῖ ΑἸᾶ, ; χρὴ ΤῬβοιάοργορ. 1164; δὴ ΡΟ, 
188, ἡδέως. ΤΠ 15. 15 {π6 οΟὨ͵ οὔ 16 οὗ 1Π6 οτοδὺ Φοῆη Μιϊΐοη 

ἴον ἡδέων οὗ ῬΟ; Ὁ νγὰ5. δίθοι γαγᾶβ τηδάθ ὈΥ Βυμ65 πα ΒΥΌΠΟΚ, 
Ῥαὺ Ὁη6 ρῬορῦ νγὰ8 ἢιθῖ, ΜΉΤΟΠ᾽ Βα ΟὐΠΟῚ οομ͵θοῦασθθ οὐ 018. Ὁ]ΑΥ͂ 
818 ὕπνον ἴον ὕπνου ἴηι 282, ὙΓΠΙΟῊ 15 Βαρροτίβα ὈΥ {116 το ἀϊηρ οὗ Ὁ, 
8, ΤῺ5 ὉΠΚΉΟΩ ἴο ΜΠτοη, Ῥυὺ ὙΙΟΉ 15 ηοῦ δὴ πηρτονε θηῦ ΟΠ 
ὕπνου ; ἃπα διάτρομα ἴον διάδρομα οὴ ὅ91. Τὴ {88 ὕψνο ᾿Ἰαϑὺ τ οδῇ 
566 ὑπ ἐπ Ῥοοῦβ Κπου]θαρο οὗ Οτθοὶς Ἰάΐοτη ἀπ τιϑῶρ νγ8ἃ8. ἴτη- 
Ῥουίθοῦ. Βαΐ ἴῃ ἢΪ8. οουγθούο οὗ {86 Ῥιθβθηῦ Ὑ6 188 79 ΤΘΟΟΘΏ158 
ὙΠ} 1ηὐογοϑὺ Ὠ15 ΘΧΟ ὉΙ5106 56η86 οἵ 5016, 
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ΤΕ. 
ΚΑ. 

ΤΕ. 

ΚΑ. 

ΤΕ, 

ΚΑ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι κακῶς. 
Ν Ν , Α͂ 3 53. 3). ἃ “ , 

μακρὸν τὸ μέλλειν" ἂλλ᾿ ἐμῆς ἔχου χερὸς. 
2 Ἁ 7, Ν 7] 7 ἰδοὺ, ξύναπτε καὶ ξυνωρίζου χέρα. 
οὐ καταφρονῷ ᾿γὼ τῶν θεῶν, θνητὸς γεγώς. 
οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσι. 200 

ν ὔ 

πατρίους παραδοχὰς, ἅς θ᾽ ὁμήλικας χρόνῳ 
κεκτήμεθ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβάλλει λόγος, 

5.0.5 3 5. ΜΚ Ν Ν ο ζω 
οὐδ᾽ εἰ δ ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν. 
ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι, 

, : ’ἷ “᾿ ,ὔ 2 ἢ 
μέλλων χορεύειν, Κρατὰ κισσωσας ἐεμον, 905 

οὐ γὰρ διήρηχ᾽ ὁ θεὸς εἴτε τὸν νέον 
ἐχρῆν χορεύειν εἴτε τὸν γεραίτερον, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
κοινὰς, διαιρῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσθαι θέλει. 
ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾷς, 210 

ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 
Πενθεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 

μ 

9 7) ἴω - 7 ) “. 

ὐχίονος ας, ὦ Κβῶώτος δίδωμι γῆς. 

7] 7] 5 "Ἢ. 7 

ὡς ἐπτοηταί" τὶ ΠΟΤ ἐρεῖ νεώτερον : 

ΠΕΝΘΈΕΥΣ. 

. ἔκδημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χθονὸς, 215 

201. 
202. 
207. 
209. 

7 Ν Χ , ᾽ Ν Ν 

κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ ἀνὰ πτόλιν κακὰ, 
ἴω. ῪᾺ 7 3 7) 

γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι, 

πατρίους γ΄ Δ]ΟΚθη. ; πατρὸς Ῥ Ο. 
καταβάλλει Ο ; καταβάλλῃ Ρ ; καταβαλεῖ Ῥβοπᾶοστορ. 
ἐχρῆν χορεύειν ΑἸά. : εἰ χρὴ χηρεύειν Ὁ ; εἰ χρὴ χορεύειν Ὁ. 
διαιρῶν 4. ; δι᾽ ἀριθμῶν ῬΟ; δίχα ῥυθμῶν τὴβ8 Οοὔζοηῃ. : 

παραλιπὼν 15 βυρσαοδίθα ὈΥ ϑϑησυθ ; διαριθμῶν 18. ῬΟΒΒ1018, 
217. δώματ᾽ Ο; σώματ᾽ Ῥ. 



ΒΑΚΧΑΙ 1 

πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις 
ὄρεσι θοάξειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 

Διόνυσον, ὅστις ἐστὶ, τιμώσας χοροῖς" 920 
πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 
κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 

πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους, 
τὴν δ᾽ ᾿Αφροδίτην πρόσθ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 

ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας 926 

σώζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις" 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους θηράσομαι, 
Ἰνώ τ᾽ ᾿Αγαύην θ᾽, ἥ μ᾽ ἔτικτ᾽ ᾿Ὀχίονι, 

᾿Ακταίονός τε μητέρ᾽, Αὐτονόην λέγω. 280 
καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσι 
παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα. 
λέγουσι δ᾽ ὥς τις εἰσελήλχλυθε ξένος 

’ 3 Ν 7) δι τε Ν γόης, ἐπῳδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονὸς, 
Ἂ 7, 3.7 ἴω 

ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὐόσμοις κομῶν, 98 

οἰνωπὸς, ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης ἔχων, 

ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας ξυγγίγνεται, 

τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν. 

227, στέγαις Ο ΑἹά. ; δόμοις Ῥ; [δθ. οοπδοηῦ οὗ Ο᾽ δπὰ Α]α. 
δραϊηϑὺ Ρ 15 ΨΘΥΥ ΤΆΤ. 

288. ὥς τις Α]ά. : ὅστις ΡΟ. 
285. εὐόσμοις κομῶν Βεαάδδιηῃ ; εὔοσμον κόμην Ῥ Ο ΑἸᾶ, ΜΥυὴ5 

ἔουταθι οομῃ͵θοῦπτο εὐοσμῶν κόμην Ὧδ5 Ομ πο ΒΌΡρογίθιβ, μαΐ 1 
5011] Γ1ηἶς τῷ 885 τη ΡΥ ΔΌΣ 1γ. ΤῊΘ οσοη βου. Ὀθύνγθθῃ ὁ δηᾶ ὦ 
ἰβ ΛΟ ἰρθασθηΐ, 85 15. Πδὕθγ8] ΨΨΏΘη ὙὙ ΤΘΙΠΘΙῊ ὍΘΙ ὑῃδὺ 011 {ῃ9 
ΔἰΡΒδὈθῦ νγὰβ Του ]566 1η [ἢ 8 ΔΙΌΠΟΠΒΗΙΡ οἵ ἔπι ο] 165. 8.0. 408. ΤΏ 616 
νὰ (αὖ 1θαβϑὺ 1 ΘΠ 618) 1156) ΟὨ]Υ͂ ΟΠ16 Β5ΥΠΩΌΟ] ἴῸΥ οδηἃ ὦ. Ἠδποθ ἴῃ 
288 ψ6 ἢδγθ ὅστις [Ὁ ὥσ τις, 1ὴ 279 πόμ᾽ ἴοΥ πῶμ᾽, ἴῃ 622 θᾶσσον 
ἴον θάσσων. 

286. οἰνωπὸς ὄσσοις ΒΑΙΏ68 ; οἰνγωπάς τ᾽ ὅσοις (Π616 85 1ηὴ 1060 
οὐατὑτ1ρ᾽ ὁΠ6 οὗ σσ) ; οἴνωπά τ᾽ ὄσσοις Ο.. 
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εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης, 
παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀνασείοντά τε 240 

7 

κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. 
΄- οὺ ᾽ 

[ἐκεῖνος εἶναί φησι Διόνυσον θεὸν, 
3 - 3 Ἂ 3ν οἷ ΄ Ν 
ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ ἐρράφη Διὸς, 
ἃ ἴω 7, 

ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις 

ξὺν μητρὶ, δίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 945 
ἴω [Ὶ 7 2 

ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐστ᾽ ἄξια, 

ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἐστὶν ὁ ξένος ;} 
3 Ν ΓΟ ΓΚ ζω Ν : 7 

ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο θαῦμα, τὸν τερασκῦπον 
5 ῇ 7 ,ὕ ςζς» ἐν ποικίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν ὁρῶ, 

7 Ν σι 3 ΩΝ λ 7 

πατέρα τε μητρὸς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 280 
7, 

νάρθηκι βακχεύοντ᾽" ἀναίνομαι, πάτερ, 
τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον.᾽ 

3 2 7, 7 2 3 ΄, οὐκ ἀποτινάξεις κισσὸν ; οὐκ ἐλευθέραν 
θύρσου μεθήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ ; 

᾿ ς΄ 3 κΚ) 7 , ᾿ 5 , 
σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία ; τὸνδ᾽ αὖ θέλεις 

Ν 7 5.»ϑΝ.ᾳ 7 3 ’ “ 
τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν ἐσφέρων νέον, 256 

κ᾿ Ἃ σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισθοὺς φέρειν; 
οὶ ’ 

εἰ μή σε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 
καθῆσ᾽ ἂν ἐν βάκχαισι δέσμιος μέσαις, 

Ν Ν 3 7 Ν Ν 
τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων" γυναιξὶ γὰρ 260 

’ ὅπου βότρυος ἐν δαυτὶ γίγνεται γάνος, 
2 ς Ν 3 Ν 5) 7 Ἂ 3 7] οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟ. τῆς δυσσεβείας. ὦ ἕέν᾽, οὐκ αἰδεῖ θεοὺς 

242.247, ΤΉ 656 γϑ 565 βθθῖὴ οοϑυίαϊη ν ὕο Ὧ6 ΒΡΌΤΙΟΙΒ ; 8566 (ΟΤΙΏΤΙΏ. 
261. βακχεύοντ᾽ Ῥ ; βακχεύοντας Ο ; πάτερ 15 Ἠοὺ ἴῃ Ῥ Ὁ, 
252. εἰσορῶν νοῦν Οὐ ; εἰσορῶν οὖν Ῥ : ορ. 1060, 
261, γάνος Ο ; γάμος Ῥ. 
268. τῆς δυσσέβείας Π615Κ6 : τῆς ἀσεβείας Ῥβθοιάοργοσ, 191 ; τῆς 

εὐσεβείας ῬΟ. 
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Ἀ Ἂ 

Κάδμον τε, τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν ; 
ἝἜ ’ δ᾽ Ἅ ων ’ὔ ΄ 

χίονος ὧν παις καταισχυνεῖς γενος. 2θ8 
“ , 

ΤῈ. ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς 
Ν 3 Ν 3 ΡΝ 3. 7 

καλὰς ἀφορμᾶς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 

σὺ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις, 
3 Ἂ , 3 3 », ,] , 
ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί σοι φρένες. 

ἣ , Ἶ θρασὺς δὲ « γλώσσῃ » καὶ λέγειν οἷος τ᾽ ἀνὴρ 2Τ0 
κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐκ ἔχων. 

Ω 5.ϑ ε ,ὔ [έ 7 ἁ Ἁ Ἂ οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
» ἊἊἋ 7 7 2 “ ς οὐκ ἂν δυναίμην μέγεθος ἐξειπεῖν ὅσος 

καθ᾽ “Ἑλλάδ᾽ ἔσται" δύο γὰρ, ὦ νεανία, 
“Ὁ, 29 

τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι, Δημήτηρ θεὰ----- 276 
κι Ὶ )» ς ,ὔ 7 

Τῇ δ᾽ ἐστίν, ὄνομα ὃ ὁπότερον βούλει κάλει--- 
αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς" 
ὃς δ᾽ ἦλθ᾽ ἔπειτ᾽ ἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος 

7 νΝ “᾿ 9 χχ 7 

βότρυος ὑγρὸν πῶμ ηὗρε κεἰσηνέγκατο 
“Ὁ ἃ Α 

θνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

λύπης, ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, 281, 
ὕπνου τε λήθην τῶν καθ᾽ ἡμέραν κακῶν 

, 

δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 
Ὁ Ἄ δ [οὗτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγὼς, 

Ἂ Ἵ 

ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάθ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 5285 
Ἁ [φ] ς 3 ὔ Ν 

καὶ καταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερράφη Διὸς 

270. θρασὺς δὲ γλώσσῃ ΥΥ ΘοΚ] 6 ; θρασύς τε (δὲ Ο Α]4.) δυνατὸς 
Ρ ϑίοὉ. ; θρασὺς δὲ, δυνατὸς καὶ λέγειν ὅς ἐστ᾽ ἀνήρ ΘἈ1ΠΠ|Θο : θρασύς 
τ᾽ ἐν ἀστοῖς Βαάδτη : 8566 ΟΟΙΏΙη. 

276. ὄνομα Ὁ ; ὁ πόμα Ῥ. 
278, ὃς δ᾽ ἦλθ᾽ ἔπέιτ᾽ ἀντίπαλον ἩουβΙηδῃ ; ὅδ᾽ ἦλθ’ ἐπὶ τἀντί- 

παλον Ρ; ὅδ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τἀντίπαλον (Ὁ ; ὃς δ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τἀντίπαλον να]σ, 
279. πῶμ᾽ ΕἸτη5. ; πόμ᾽ ῬΟ. 
282. ὕπνου Ῥ ; ὕπνον Οὐ, ἃ το 61ηρ' Θοῃ]θούατοα Ὀγ ΜΠ ΤΟΙ. 
284-297. Ὀτδοκοίθα Ὁ. 21πηα. 85 ΒΡΓΙΟΙΒ. 

Ο 
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- μηρῷ. διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει τόδε. 
ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνίου 
Ζεὺς, ἐς δ᾽ ᾿᾽ολυμπον βρέφος ἀνήγαγεν νέον, 

Ἥρα νιν ἤθελ᾽ ἐκβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 290 
Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαθ', οἷα δὴ θεός. 
ῥήξας μέρος τι τοῦ χθόν' ἐγκυκλουμένου 
αἰθέρος ἔθηκε τόνδ᾽ ὅμηρον, ἐκδιδοὺς 
Διόνυσον Ἥρας νεικέων" χρόνῳ δέ νιν 
βροτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ Διὸς, 998 
ὄνομα μεταστήσαντες, ὅτι θεᾷ θεὸς 
Ἥρᾳ ποθ᾽ ὡμήρευσε, συνθέντες λόγον. 
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε. τὸ γὰρ βακχεύσιμον 
καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει" 
ὅταν γὰρ ὁ θεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλθη πολὺς, 800 

λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 
Ὰ. ε ᾽ὔ ΤΕ ἴω λ βὰ » χ΄ο 

βέεως ΤΕ μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά 
Ν Ν 3 “ μὴ 3 Ἁ 7) στρατὸν γὰρ ἐν ὅπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσι 

’ , Α “ - 
φόβος διεπτόησε, πρὶν λόγχης θιγεῖν" 

, ᾿ ν ,.λιγΝ ,ὕ , 
μανια δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Διονύσου πάρα. 890 

ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις 
πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα, 

βάλλοντα καὶ σείοντα βακχεῖον κλάδον, 

μέγαν τ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ, ἸΠενθεῦ, 

πιθοῦ, 

μὴ τὸ κράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἐ ἔχειν, 
μηδ᾽, ἢν δοκῆς μὲν, ὦ δὲ δόξα σου νοσεῖ, . 811 

.“ 

φρονεῖν δόκει τι' τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου, 
Ν 7 Α ,ὔ Ν ,ὔ ’ὔὕ 

καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα. 
) 

Φ890͵ νέον ΑἸΑ. ; θεόν ῬΟ. 
507. πεύκαισι ὁ; πεύκοισι ΒΡ. 
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3 ς “ 3 7 

οὐχ ὁ Διόνυσος σωφρονεῖν ἀνωγκάσει 
“ Ν ’’' 3 Ἂ 7 

γυναῖκας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 81 
[ω] ῇ Ν 7, 3 , 

τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί, 
[ο - ’ὔ νΝ Ἁ 3 7 

τοῦτο σκοπεῖν χρή" καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν 
- γ Ψ , ἢ ὃ θ , 

οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται. 
ς » Χ ,ὔ γέ 3 “ ά 
ὁρᾷς ; σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν ΤΌΝΟΣ 

Ν 7 23.ϑ κψ] πολλοὶ, τὸ Πενθέως δ᾽ ὄνομα μεγωλύνῃ πόλις" 
δ 53 “"" 

κἀκεῖνος, οἶμαι, τερήτεται τιμώμενος. 921 
5 ᾽ ἁ ᾿ Ἂ 

ἐγὼ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
ἊᾺ .»ϑ». 9 “ Α 7] 

κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσθα καὶ χορεύσομεν, 
Ν 2 5) “ἷ 7ὔ 

πολιὰ ξυνωρὶς, ἀλλ᾿ ὅμως χορευτέον, 
,] Ἂ “ 

κοὺ θεομαχήσω σῶν λόγων πεισθεὶς ὕπο. 82 
“ Ἀ μ 7 μαίνει γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις 

5 ΄ Ἃ 3. ΡΜ ,ὔ μι ἄκη λάβοις ἂν οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νοσεῖς. 
ο 7 7 2 2 7) , ὦ πρέσβυ, Φοῖβον τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις, 

οὶ , κι 7 7 

τιμῶν τε Βρόμιον σωφρονεῖς, μέγαν θεὸν. 
ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν. 880 

» 3. ς ἴω Ν ,ὔ [οὶ . 
οἴκει μεθ᾽ ἡμῶν, μὴ θύραξε τῶν νόμων. 

“ ᾽ὔ Ν Ἂ Ν ἴω 

νῦν γὰρ πέτει τε καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 
2 Χ Ν “ ε Ν Ω ς λ Ν κεὶ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ θεὸς οὗτος, ὡς σὺ φῇς, 

“ ᾿ 7] [οὶ παρὰ σοὶ λεγέσθω: καὶ καταψεύδου καλῶς 
ἡ 7] ) Ψ “Ἂ Ν Ὁ 

ὡς ἔστι, Σεμέλη θ᾽ ἵνα δοκῇ θεὸν τεκεῖν, 88 
Ἂ ν Ν “ Ἂ ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 

ς ἴω Ν 3 ’, 2 , 

ὁρᾷς τὸν ᾿Ακταίωνος ἄθλιον μόρον ; 
ὰ 3 ,ὔ 7, ἃἁ 3 ,ὔ ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο 

7 5 

διεσπάσαντο κρείσσον᾽ ἐν κυναγίαις 

916, ΤῊΪΒ γοῦβ6 15 Του πα 8180 ἴῃ ἨΠΡΡΟΙ. 80, 
827, ἄνευ τούτων Ρ Ο; ἄνευ του θεῶν ΒυγροΒ ; ἄνευ τούτων ἔσει 

ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ ; ἀνιάτως νοσεῖς 15 ϑασοοδίθα ὈΥ͂ ὥΘΠΑΥΞΒ. 
88, Σεμέλη θ᾽ ΤΎΥΜΙ ; σεμέλης ΡΟ, 
587. ᾿Ακταίωνος Ρ; ᾿Ακτέωνος Οὐ; 501 280, 1227, 1291. 
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3 7 3 77 2 3 3 ’ 

Ἀρτέμιδος εἰνᾶν Κομήτασαντ ἐν οργάσιν' 840 
ὰ Ἁ 7 7, »“ὝἽω ἢ 7 ΄ ὃ μὴ πάθῃς σύ' δεῦρό σου στέψω κάρα 

[ω 5». ς Ὡ “ ἊᾺ Ἀ “ κίῦσο μεθ᾽ ἡμῶν τῷ θεῷ τιμὴν δίδου. ᾿ 
3 [4] 

οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βακχεύσεις δ᾽ ἐὼν, 
“ 

μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί ; 
τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον 84 

δίκην μέτειμι. στευχέτω τις ὡς τάχος, 
ἐλθὼν δὲ θάκους τοῦδ᾽, ἵν᾿ οἰωνοσκοπεῖ, 

μόχνοις τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 

ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 
καὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ θυέλλαισιν μέθες" 
μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 861 

“ 

οἱ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 
τὸν θηλύμορφον ξένον, ὃς ἐσφέρει νόσον 
καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 

5 7, 7 4 

κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 8δ 

δεῦρ᾽ αὐτὸν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν 
θάνῃ, πικρὰν. βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 

ὧ σχέτλι᾽, ὡς οὐκ οἶσθα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων. 
7 “ ᾿Ν Ν 3 Ν “ 

μέμηνας ἤδη καὶ πρὶν ἐξεστὼς φρενῶν. 

στείχωμεν ἡμεῖς, Κ άδμε, κἀξαυτώμεθα 860 
ὑπέρ τε τούτου, καίπερ ὄντος ἀγρίου, 
ς 7 “ Ν Ν Χ ῇ ὑπέρ τε πόλεως τὸν θεὸν μηδὲν νέον 
δρᾶν. ἀλλ᾽ ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα" 
πειρῶ δ᾽ ἀνορθοῦν σῶμ᾽ ἐμὸν, κἀγὼ τὸ σόν' 

948. καὶ βακχεύσεις δ᾽ Ο, 
θ4δ. σῆς δ᾽ Μαίζῃ. ; σῆς ΡΟ; τόνδε Ῥ ; τήνδε (Ο. 
8406, δίκην Ε]τη5. ; δίκῃ ΡΟ. 
847. τοῦδ᾽ Μτι5οΥ, ; τούσδ᾽ Ῥ Ο, 
948, τριαίνου Οὐ ; τριαίνης Ρ ΑἸα. 
969, ἐξεστὼς Βεαάδϑιη ; ἐξέστης ΡΟ. 
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γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν" ἴτω δ᾽ ὅμως. 86ὅ 
τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ Διὸς δουλευτέον. 
Πενθεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένθος εἰσοίσει δόμοις 
τοῖς σοῖσι, ζάδμε' μαντικῇ μὲν οὐ λέγω, 
τοῖς πράγμασιν δέ" μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφὴ α. 

ὋὉσία, πότνα θεῶν, 870 

Ὁσία δ᾽, ἃ κατὰ γᾶν 
χρυσέαν πτέρυγα φέρεις, 
τάδε Πενθέως ἀΐεις ; 

ἀΐεις οὐχ ὁσίαν 
ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, 87 
τὸν Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλιστεφάνοις 

εὐφροσύναις δαίμονα πρῶτον μακάρων ; ὃς 
τάδ᾽ ἔχει, 

θιασεύειν τε χοροῖς 

μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι 880 
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, ὁπόταν βότρυος ἔλθῃ 

γάνος ἐν δαιτὶ θεῶν, 

κισσοφόροις δ᾽ ἐν θαλίαις ἀνδράσι κρατὴρ 
ὕπνον ἀμφιβάλλῃ. 

ἀντιστροφὴ α΄. 

ἀχαλίνων στομάτων 88 
8606. γέροντε Ὁ ; γέροντες Ῥ. 
872. χρυσέαν Μαύνῃ. ; χρύσεα Ῥ Ο ; χρυσέᾳ πτέρυγι φέρει Τ ΠοΤΥ- 

501, ΠΟ ΘΟΙΏΡΘΙο5 Ηθγο. Ε΄. 658 πτεροῖς φορείσθω. 
884, ἀμφιβάλλῃ Βαγηθβ ; ἀμφιβάλῃ Ρ Ο, ψΠΙΟΩ οἴ ομο οὗ ΔΛ 

Ἰαδὺ 85 1ὰ 1060 ομδ οὗ 66 18 ογατὑϊοά. 
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3 “ 3 3 4 

ἀνομου τ ἀφροσυνας 
Ν ,7ὔ 7 τὸ τέλος δυστυχία" 

ὁ δὲ τᾶς ἁσυχίας 
βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 

ἀσάλευτόν τε μένει 890 
Ν ΄ , ῇ Ν Φ 

καὶ ξυνέχει δώματα: πόρσω γὰρ ὅμως 
αἰθέρα ναίοντες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι. 
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία, 806 

’, Ν Ν χ τὸ τε μὴ θνατὰ φρονεῖν 
Ἃ 5». 5...Χ ’ὔ 7 Ἃ ,ὔ βραχὺς αἰών: ἐπὶ τούτῳ δέ τις ἂν μεγάλα 

διώκων τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι. 899 

μαινομένων οἵδε τρόποι καὶ κακοβούλων παρ᾽ 
5) ἴω 

ἐμούγε φωτῶν. 402 

στροφὴ β΄. 

ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον, 
νᾶσον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 

ἐν ᾧ θελξίφρονες νέμονται θνατοῖσιν "Ἔρωτες, 
Πάφον θ᾽, ἅν θ᾽ ἑκατόστομοι 406 
βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 
καρπίζουσιν ἄνομβρον. 

991, ὅμως ἴον. ; ἀλλ᾽ ὅμως Ῥ ΟἍ, ν ΏΙΟΝ, Ἰρηουΐηρ ὑῃθ πχοῦχθ, ἃ5 
508], ρυθϑθηῦ 8. [Δ 1}111181 οΟ]]Ο αι οὗ ΘΟ Ἵ1} ΟἸ]ΟΠ8. 

896. τό τε μὴ θνατὰ φρονεῖν βραχὺς αἰών. ΤῊ15. Ῥυπούαδιίοι 
νγὰ5 ἢγϑὺ δάθαυδίθὶν ἀθίθη θα ΌΥ βδμανβ; 5866. Οὐτητη. (ΟΤΩΙΩΟΙΪΥ͂ 
ἃ. ΠΘοΟ]0η 15 Ρ]ϑοθᾶ δἴξ6᾽ φρονεῖν. 

897. ἐπὶ τούτῳ Ῥ Ο ; ἐπὶ τούτου ῬαΙοΥ ; α΄ {15 σου] ἃ ποῦ τθδῃ 
ἴῃ 15 ΠΠ|8᾿ ; 10 ΘΟ] α ΟὨ]Υ͂ Τα 68}. “ 1ῃ [18 τηδγι8. 11{6.᾽ φέροι Τγτ- 
δῖ; φέρει Ῥ Ο, 

405. ἐν ᾧ Νδποῖς ; ἵνα Ῥ Ο ; ἕν᾽ οἱ Ἠ ΘΑ. 
406. Πάφον θ᾽, ἅν θ᾽ Ἐὰᾷ. ; Πάφον θ᾽ ἃν ΡΟ; χθόνα θ᾽ ἃν ψ 1 ἴσα 

ἴῃ 8 {1501. σα]σ, 
408, ἄνομβρον Μίαὐἢ. :; ἄνομβροι Ῥ Ο. 
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οὗ θ᾽ ἃ καλλιστευομένα 
Πιερία μούσειος ἕδρα, 410 
σεμνὰ κλυτὺς ᾽Ολύμπου, 
5 »Ἵ.",3»Ψ) ᾿ ἰοὺ “ 7 

ἐκεῖσ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ Βρόμιε, Βρόμιε, 
προβακχήϊε δαῖμον. 
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ ἸΠόθος" 

ἐκεῖ δὲ βάκχαισι θέμις ὀργιάζξειν. 41ὅ 

ἀντιστροφὴ β΄. 

ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς 
,7] Ν θ λέ χαίρει μὲν θαλίαισιν, 

ἿΝ 2 ὔ 
φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Ἑιρήναν, κουροτρόφον 

θεάν. 
ἴσαν δ᾽ ἔς τε τὸν ὄλβιον 421 

τόν τε χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν 
5) 7 27 

οἴνου τέρψιν ἄλυπον. 
“Ὁ 3 ζω Ν “ 7 

μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, 
κατὰ φάος νύκτας τε φίλας 425 

εὐαίωνα διαξζῆν, 
σοφὰν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε 

περισσῶν παρὰ φωτῶν" 
τὸ πλῆθος ὅ τι τὸ φαυλότερον 480 

,Ἂ “ 

ἐνόμισε χρῆταί τε, τὸδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν. 
409. οὗ θ᾽ ἁ δομόπο αποίοα ὈΥ ϑδηᾶνϑ ψῆο τϑδᾶβ σὺ δ᾽ ἁ ; Ῥαΐ 

ΘΟ ΏΘ 566 118 ἴο Ὀ6 ΤΡ 1 βασίηρ ποῦ 1 ΒΟ ἢ ΘΙ ΘΥΔΙΟΙ 5. ἃ8 
[15 τε 15. {Ππ6 Ῥ}}1016 ἀ5.181}} ΘΙ ]οΟΥΘϑα ; [06 σοΙ ΒΡ. 15 ἄγε μ᾽ ἐκεῖσ᾽ 
οὗ. Ῥ Ο ρῖνθ ὅπου δ᾽ ἁ ψΏΪΟῊ ν]οϊαύθϑ [Πη6 τηθίγθ ; ποῦ δ᾽ ἃ 8ἃ5 ἃ 
ααρϑύϊοη Νιοῖκ ψΟ 15 ἔο]]ονοα ὈΥ͂ τηοϑὺ 644. ; Ὀαῦ {86 τηρίοτνίοα] 
ααρδύϊομ 15. οἸ θαυ οαὖ οὗ ΡΙΔο06 ἢ676. 

421. ἴσαν Ο" ; ἴσα Ῥ ΟἹ, 
427. σοφὰν ΡΟ; σοφὸν ΑἸᾶ, πραπίδα Ο; παρ᾽ ἀσπίδα Ῥ. 
480. ὅ τι τὸ ΒΙΏΠΟΙΚ ; ὅτιπερ Ρ ΟἹ ; ὅτι τε Ο3 ΑἸὰ, 
481. τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν Ο" ΑἸά. : ἐν τῷδε λεγοίμην ἄν Ῥ ΟἹ, 
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ΘΌΡΑΤΠΩΝ, 

Τενθεῦ, πάρεσμεν τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες, 
5 ἃ 5 ] ὮΝ τ ξ 3 “ 7) 

ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ ἄκρανθ᾽ ὡρμήσαμεν. 48 
ς Ν 5), ΦΩΆ ς ἊᾺ ΤᾺ 505 ς ’ ὃ θὴρ δ᾽ δδ᾽ ἡμῖν πρᾷος, οὐδ᾽ ὑπέσπασε 

Ἂ ΤΩ 5 5. ψ) ) “ὕ ΄Ζ 
φυγῇ ποδ᾽, ἀλλ᾽ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας, 

3 3 Ν "δ᾽ 2 : 2 Ν 7 

οὐκ ὠχρὸς, οὐ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν, 
ἴω δὲ Ν ὃ Ἂ 2 7 2 7ἷ 

γελῶν ὃὲ καὶ δεῖν κὠπάγειν ἐφίετο, 

ἔμενέ τε, τοὐμὸν εὐπρεπὲς ποιούμενος. 440 
3 Ν 5 20. κα 53 ον 5 »} ζ Χ κἀγὼ δι αἰδοῦς εἶπον, ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑκὼν 

ἄγω σε, ἰἱενθέως δ᾽, ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽, ἐπιστολαῖς. 
ἃς δ᾽ αὖ σὺ βάκχας εἴρξας, ἃς συνήρπασας 
κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, 

φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναν πρὸς ὀργάδας 44ῦ 

σκιρτῶσι, Βρόμιον ἀνακαλούμεναι θεόν. 
αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύθη ποδῶν, 

“ΌΠ Ξ.΄..γ κα , 2. ΝΜ “" 7 

κλῇδές τ΄ ἀνῆκαν θύρετρ᾽ ἄνευ θνητῆς χερός. 
πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ θαυμάτων ἥκει πλέως 
ἐς τάσδε Θήβας’ σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 480 

ΠΕ, μαίνεσθε: χειρῶν τοῦδ᾽ ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν 
488, οὐκ ΚΙνΟΒ ΠΟΙ͂ ; οὐδ᾽ Ῥ Ο,; ὕμθ80 ψΤΟη σ᾽ ΘΙ ΤΆ ]Α ]ΟΠΒ. ΔΓῸ 

θα αθηὖ ΘΡΙΌΥΒ 111 σοαίζοθ8. 
440. εὐπρεπὲς ΡΟ ; εὐπετὲς ΝΙΙΟΝ ; εὐτρεπὲς ΟἧἝΏΤΘΥ. 
442, ἄγω σε ( ; ἐγώ σε Ῥ. 
447. ποδῶν ΡΟ; πεδῶν Μοίϊποϊτο - Ῥτῦ 5866 (ὐοτήτη. 
451. μαίνεσθε.. . ὦν ΡΟ; χεῖρον οί; Ο 88 οσἹοθδθ τοῦδ᾽" ἐμοῦ 

ὙΉΙΟΙ 15 ὉΠ ᾿πἋ6χΧ οἵ ἐΠ6 ὕττιο τϑδαϊηρ' Δ) πηθδηϊησ,. ΓΙΟΥ͂. ΜΉΘ 
ἐθϑυϊπο5. αἰθου 8. οδιύθίαϊὶ δχϑτηϊηδύϊοι οἱ Ο ὑπαῦ 1Ὁ 88 8 δἴορ ὦ 
φγίνια ἡλαγῖν αἶθον μαίνεσθε, ὑπλδὺ 15, {πῶ ΤΏ ΘΙ 15 ποῦ ΠΊΘΡΘΙΥ ἃ βἴορ, 
ὙΠῸ}. ταϊσῃῦ αν Ὅθοῃ Ἰηβοτίθα ἰδίου, θα Τὺ ὉΠογ6 15. θϑύνθθῺ 
μαίνεσθε διὰ χειρῶν 8 τορτ αν ΒΏ 806 ἔο} ἃ βίορ, δ8ηἃ τ ὑπαΐ 5ρ8οβ 
τὴ8 τιϑυῖς οἵ ρυποθαϑίίοη. ΡῬ Ὧδ5 8 ΒΌΡΘΥΒΟΡΙ 566 σοῃ]οούανο λάξυσθε 
ῬΓΟΌΔΌΙν ἰακθῃ ΠῸΤη ὅθ δηα Ῥ]ΔΙη]γ ͵ΟΤΡ ΠΘΓθ, βϑηᾶγθ δηὰ 
ταοϑὺ τποᾶθιῃ οαα. ϑοοθρῦ Βατροβ᾽ μέθεσθε, ἴον ψ ὨΪΟΝ 1 οαητιοῦ 566 
[αὖ ὑποτο 15 Δ οι άθηοθ, Οδγίδιηϊν 06 πῦον οὗ {Π||0 σου] θοῦατ 6 
λάζυσθε ἴὰ Ῥ ὰβ βιτ ὑπαῦ ὉΠ18 χὰ ποῖ 18. τοι πο γΒ 6) ἢ 
Βεαζαγα θα ἃ οοῃ]θούα  ἀἸδτη οὐ ]08110 ορροβοα ἰοὸ 10. 308. Οὐ ΤΩ. 
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2 » Ὁ 3 Χ Ψ 5.2 ων 
οὐκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε, 
ς ΟῚ ἴω 5»,3.. ὦ 3 Θ μ᾿ 7 

ὡς ἐς γυναῖκας, ἐφ᾿ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει. 
7 7 7 Ν 3 7) Ὁ 

πλοκαμὸς Τε γάρ σοῦυ ταναὸς οὐ πάλης ὕπο, 4δῦ 

γένυν παρ᾽ αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως" 
λευκὴν δὲ χροιὰν ἐς παρασκευὴν ἔχεις, 
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς, 
τὴν ᾿Αφροδίτην καλλονῇ θηρώμενος. 

“. Χ 3 7 σ 3 7) πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 460 

ΔΙ. οὐ κόμπος οὐδείς: ῥᾷάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε" 
τὸν ἀνθεμώδη Τμῶλον οἶσθά που κλύων. 

ΠΕ. οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. 
ΔΙ. ἐντεῦθέν εἰμι, Λυδία δέ μοι πατρίς. ᾿ 
ΠΕ. πόθεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις εἰς Ἑλλάδα ; 466 
ΔΙ. Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽ ὁ τοῦ Διός. 

ΠΕ. Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ τις, ὃς νέους τίκτει θεούς : 

ΔΙ. οὖὗκ, ἀλλ᾽ ὁ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις. 
ΠΕ. πότερα δὲ νύκτωρ σ᾽ ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν ; 
ΔΙ. ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. 470 
ΠΕ. τὰ δ᾽ ὄργι’ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 
ΔΙ. ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

ΠΕ, ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα ; 
ΔΙ. οὐ θέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. 
ΠῚ. εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾽ ἀκοῦσαι θέλω. 47 

ΔΙ. ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχθαίρει θεοῦ. 

ΠΕ. τὸν θεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς, ποῖός τις ἦν ; 
466. εἰσέβησ᾽ ΑὌτοΒΟΏ ; εὐσέβησ᾽ Ῥ Ὁ. 
468, οὔκ, ἀλλ᾽ ὃς (ὃ Ο) σεμέλης ἐνθάδ᾽ ἔξευξεν γάμοις Ῥ Ο, 
469. Ο οτηϊύβ σ΄. 
478. θέλω Ιοξοτίαβ ; θέλων Ῥ Ο., 
477. τὸν... ἣν Μύυϑργ. ; τὸν θεὸν γὰρ ὁρᾶν φῃς σαφῶς οἷός τις 

ἢ ΜΙ σὺ ΒΌΡΘΥΒΟΙ, ὈΘοσα φῇς Ρ ; ὧν ἴον ἢ Ο. 
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ΔΙ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ς κι " » Σ ὅν Ν 7) 
ὁποῖος ἤθελ᾿" οὐκ ἐγὼ ᾽τασσον τόδε. 
τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ κοὐδὲν λέγων. 

7 ΝΣ ὯΝ 

δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 480 
5 Ν Ἂ “5, 2) Ν 7] ἦλθες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα ; 

ΓᾺ 3 7 Ψ. 323. ΚΜ 

πᾶς ἀνωχορεύεν βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. 
Ἂ Ν ,ὕ ς ΄ ΄ φρονοῦσι γὰρ κάκιον ᾿ἰὰλλήνων πολύ. 

τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 
τὰ δ᾽ ἱρὰ νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν τελεῖς; ἀ48ὅ 

,ὔ ) 
νύκτωρ τὰ πολλά" σεμνότητ᾽ ἔχεν σκότος. 
τοῦτ᾽ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαθρόν. 

7 

κἀν ἡμέρᾳ τὸ γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 

“Ὰ 2 

σὲ δ᾽ ἀμαθίας γε κἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν θεόν. 490 
4 Χ ς ΄ 2 3 7 7 

ὡς θρασὺς ὁ βάκχος κοὺκ ἀγύμναστος λόγων. 
͵],),32 ιὰι ὦ χὰ πιο 7ὕ Ν Ν 5 ,ὔ 

εἴφ᾽ ὅ τι παθεῖν δεῖ" τί με τὸ δεινὸν ἐργάσει; 
Ἂ 7 ο 

πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶῷ σέθεν. 
[φ Ν ς 7 Ἂ ΓᾺ Ρ] 9 Χ 7] 

ἱερὸς ὁ πλόκαμος" τῷ θεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 
"7 ΄ , ΄ 3 Ἂ 

ἔπειτα θύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 49 
3 ] 5... .5 “ΜᾺ 7 7  Ὰ 

αὐτὸς μ᾽ ἀφαιροῦ' τόνδε Διονύσου φορῶ. 
φ “ἽΝ ΡΝ “Ὰ Χ , 

εἱρκταῖσί τ᾽ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 
’, 5», Ὁ 7 "Ὁ Ν Ὁ δι ΝὟ , 

λύσει μ᾽ ὁ δαίμων αὐτὸς, ὅταν ἐγὼ θέλω. 
σ΄ ΄. 5. Ν »] ’, 7 ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν βάκχαις σταθείς. 
καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 500 

καὶ ποῦ ᾽στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ 

ἐμοῖς. 
2. 2 Ζι ᾿ δ᾽ 2 Θ᾽ θέν οΝ Ἂ ὺ 2 ᾿ 

παρ᾽ ἐμοί: σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸς ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 

484, Ῥ ογηϊίβ δὲ Ὀϑίοτθ διάφοροι : [Π6 οοργιδίβ οὗ Ῥ δηι ΟἹ γ618 
ΨΘΙῪ Ἰσηοτδηῦ οἵ πηοῦτο 8)η6 απιδηθὺν ; 8566 477, 490, δ08, 669, 

400. σὲ... κἀσεβοῦντ᾽ Ο; σὲ δ᾽ ἀμαθίας ἀσεβοῦντ᾽ Ῥ Ὁ"; γ᾽ 
οὐκ εὐσεβοῦντ᾽ ΒΠ]Τη8. ; γε τὸν ἀσεβοῦντ᾽ ῬοΥΒοὴ σϑηαγϑ ; αὖ δυσσεβοῦντ᾽ 
ἩουβΙη81. 
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ΠΕ. λάξυσθε, καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε. 

ΔΙ. αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 
ΤῈ. ἐγὼ δὲ δεῖν γ᾽ ὁ κυριώτερος σέθεν. δ0ὅ 

9 53 2 ῳ ἴο 0) ςζς » 5) 29 Ψ 

ΔΙ. οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι ἕῇῆς, οὐδ᾽ ὁρᾷς οὔθ᾽ ὅστις 

εἶ; Ὁ 
ΠΕ. Πενθεὺς, ᾿Αγαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίονος. 

ΔΙ. ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ, 
ΠΕ; χώρει: καθείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 

φάτναισιν, ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. ὅ10 

ἐκεῖ χόρευε' τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει 
κακῶν ξυνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν, 
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπους 

παύσας ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι. 
ΔΙ. στείχοιμ᾽ ἄν: ὅ τι γὰρ μὴ χρεὼν, οὔτοι 

᾿ χρεὼν δ1ὔ 
α, 3 ΄ “ 2. ΜΚ, 52.ϑ ς ’ 

παθεῖν: ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων 

μέτεισ,ν Διόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι 

λέγεις" 
ἰς “ Ν 5 ἊἊ χ 3 ᾿ 39 
ήῆμωας γαρ ἀδικῶν ΚΕΨΟΨν ἐς δεσμοὺς αγέξις. 

ὅ08. με Ο5; μου Ρ ΟἹ. 
ὅ05. ὁ 15 ἰπϑουίθα Ὅγ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, 
5606. οὐκ... εἶ Ο; οὐκ... , ἔθ᾽ ὅστις εἶ ἘΠΤη5. ; οὐδ᾽ ὃ δρᾷς 

Βδῖβκα : ὃ τίσεις ϑοῃδηθ ; ὅ τι ζῇς ΠΙπᾶ. ; οὐκ οἷσθ᾽ ἀτίζων οὔθ᾽ ὃ 
δρᾷς οὔθ᾽ ὅστις εἶ ΔΝ ΘοΚΊ]οη ; τοῦθ᾽ ὅστις εἰ ΜδοπδρὨζϊοῃ ; οὐκ οἷσθ᾽ 
ὅτι ζεῖς οὐδ᾽ ὁρᾷς, οὔθ᾽ ὅστις εἷ---ΥἹ ἢ. ΔΡΟΒΙΟΡ6515 Μαητο ; ὃ βάζεις 
οὔθ᾽ ὃ δρᾷς Οοοῦ ; 1 [ὈΤΙΏΘΙΥ οοπῃ͵]θοίανθα. ἄρ᾽ εἰσέτι ζῇς οἡ ἢ8 
ῬΠΪΠΟΙΡΙ6 ὑπᾶῦ Ῥϑοαάορτορ, 279. ἢδ85 ὕ}15 τὰ} ψοσα, 1οὴ ἀοθ68 ποῦ 
ΟΟΟΘΌΣΪ ΘΙΒΘΎΠΘΓΘ ἴῃ 86 ἀταῖηᾶβ οὐὖ οἵὁἨ ΨΙΟΏ ΔΘ οοτηροβθᾶ Π15 οϑηΐο. 
Οἱ 18. ῬΥΪΠΟΙΌ]6 1 5011 δάθουθ ἕο ἄρδην ἴῃ 1962. Ραῦ 1 Πᾶγθ 
ὑπουρῦ 1Ὁ Ὀούου ἤθτθ ὕο φυθδθαῦ 86 οογταρῦ ὑοχύ ΟὈΘ|156α. 

ὅ18. κτύπους Ῥ: κτύπου (Ὁ, ΏΙΟΙ 15 ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἃ σογγθοίίϊοι ; 1 
οἷν κτύπους οι ὕΠ6 ῬΙΏΟΙΡΙ6 γοοϊζυϊ ἰδοίογυϊ ργαωοδίαξ αγάϊα, ΜΆΘΩ 
88 Βατὰ Ὑϑϑαϊηρ' 15 ααϊῦθ ΒΌΒΟΘΡΕ16 οἵ ΟΡ] Δ δίϊοη. 

614. παύσας Ρ : πάσας Ο. 
51. οὔτοι Ῥογβοι ; οὔτε Ῥ ;: οὔτι Ὁ. 
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ΧΟΡΟΣ. 
στροφὴ α΄. 

᾿Αχελῴου θύγατερ, 
πότνι᾽, εὐπάρθενε Δίρκα, σὺ γὰρ ἐν σαῖς ὅ20 
ποτε παγαῖς τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, 
σ ὧν ν 2 5 7, ᾿ ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀθανάτου Ζεὺς 
ὃ τεκὼν ἥρπασέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάσας, 526 
“ἴθι, Διθύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρσενα τάνδε βᾶθι 

νηδύν" 
ἀναφάνω σε τόδ᾽, ὦ Βάκχιε, Θήβαις ὀνο- 

μάζειν.᾽" 
σὺ δέ μ᾽, ὦ μάκαιρα Δίρκα, στεφαναφόρους 

ἀπωθεῖ 580 
7 27) 3 ,ὔ ᾽ὔ 3 3 7 77 

θιάσους εχουσᾶν Φᾧ σοί. τι μα ἀνώαΐνέεὺ ; τυ 

7 

με φεύγεις ; 
» Ν Ν ’ 7 7 5 

ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη Διονύσου χάριν οἴνας 

“απ 

ἔτι σοι ὅ8ὅ 

τοῦ Βρομίου μελήσει. 

ἀντιστροφὴ α΄. 

[οἵαν οἵαν ὀργὰν] ἀναφαίνει χθόνιον 588 
7 3 4 7 7 Ἁ 

γένος ἐκφύς τε δράκοντὸς ποτε Ἰ]ενθεὺς, 
ἃὰ 3 7 3 7 7 

ὃν ᾿Εχίων ἐφύτευσε χθόνιος, 540 
5 Ν 7 .} [4] , 

ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φώτα βροτειον, 
98. ἀναβοάσας ΡΟ; Ο 188 οῃ βρέφος δῃ!ᾷ οἱ ἀναβ, ἃ ρ1ο55 ἀντὶ 

μιᾶς ΜΜὨΪΘΉ τηθδηβ Ὁῃδὺ ὕΠ6. ὕνγο 501180105 816. πηΘΌ 1081 θα αἱγαἸϑηΐ 
ἴο οὔθ, μαὺ ἄοοθβ ποὺ 1051 οὔὐ οἱνίηρ ἀναβώσας 1 ΝϑΌΟΚ ΟἹ 
ἀμβοάσας ΜΙᾺ ὉΠ οτῇ, 

627. ἀναφάνω ἘΠπ5. ; ἀναφανῶ ῬΟ ; ἀναφαίνω νυϊσ. 
ὅ88, Οἢ οἵαν Οἱ Βᾶ5 ἃ ΡΊ]085 περισσόν ; 568 (ΟἸΏΙΏ. 
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φόνιον δ᾽ ὥστε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον θεοῖς, δ44 
ὰ »" Ὁ 5 ΄ Ν ο 7 ,ὕ] ὃς ἔμ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ Βρομίου τάχα 

ξυνάψει, 
νΝ 5ῸΝ 5.» 5 Ν Μ“ἤ ’ » ’ὔ 

τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώματος ἤδη θιασώταν 
Ἂ Ἂ ») 3 

σκοτίαις κρυπτὸν ἐν εἱρκταῖς" ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ 
Διὸς παῖ 550 

Διόνυσε, σοὺς προφήτας ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγ- 

κας ; 
7 Ἂ ,ὔ » ’ὔ 5 μόλε χρυσῶπα τινάσσων, ἄνα, θύρσον κατ 
Οὐλύμπου, φονίου δ᾽ 

ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. δδὅ 

ἐἔπῳδός. 

“πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θηροτρόφου θυρσοφορεῖς 

θιάσους, ὦ Διόνυσ᾽, ἢ κορυφαῖς Κωρυκιαῖις ; 

τάχα δ᾽ ἐν ταῖς πολυδένδροισιν Ὀλύμπου ὅ60 

θαλάμαις, ἔνθα ποτ᾽ ᾿Ορφεὺς κιθαρίζων 

ξύναγεν δένδρεα μούσαις, ξύναγεν θῆρας 

ἀγρώτας" 
4 Ἂ 7 

μάκαρ ὦ ἹἸ]ιερία, 565 
7 7 3 5 Φ 7 

σέβεταί σ᾽ ὔιος, ἥξει τε χορεύσων 

ἅμα βακχεύμασι, τόν τ᾽ ὠκυρόαν 

δ4δ. ὃς ἔμ᾽ ἐν ῬΟΡΓΘΘ ; ὅς με Ῥ Ὁ, 
47. Ο οὐτίβ δ᾽. 
549. σκ. κρ. ἐν εἱρκταῖς Ρ Ο; 1Ὁ 15. ΘΑΒΥ ἴο Τη8|Κ6 {}18 γ 6186 

ΘΟΥΤΕΒΡΟΙἃ ΘΧΔΟΟΥ ΜΙ Ὁη6. δαὐβύσορῃμθ ὉΥ τϑδαϊηρ ὶ τ ἩΘυΊΩ. 
σκοτίαισι κρυπτὸν εἱρκταῖς ; Ὀτιΐ [ΟἸ]Ὸ5 ὦ ηυΐηογὲ 1Ἰῃ ἀγπιαοίαδ᾽δ ΥΩ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΙα ἴο τοσῸ] 87 [οηΐο ἔθοῦ. 

651. σοὺς Ο; σὰς Ρ. 
δ84. ᾽Ολύμπου Κιτο ΠΟΙ͂ ; Ὄλυμπον Ῥ Ο. 
ὅθ0. ταῖς. .. θαλάμαις ΒΔΙΠ65; ταῖς. .. θαλάμοις Ῥ Ο. 

πολυδένδροισιν Ο3 ; πολυδένδρεσιν ΟἹ: πολυδέν δραισιν Ῥ. 
δ6δ, μάκαρ Ἡρδητη. ; μάκαιρ᾽ Ῥ Ὁ, 
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ΔΙ. 

ΧΟ. α΄. 

ΔΙΊ. 

ΧΟ. β΄. 

ΔΙ. 

ΧΟ. ε΄. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

) Ν 2... διαβὰς ᾿Αξιὸν εἱλισσομένας μαινάδας 
ἄξει, ὅ70 

7 Ν 3 ’ὔ Λυδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας 
χ 7 

βροτοῖς ὀλβοδόταν, 
7] Ν 

πατέρα τε, τὸν ἔκλυον 
’ὔ 

εὔυππον χώραν ὕδασιν 
,ὔ καλλίστοισι λιπαίνειν. δ7ὅ 

Ν 
ἰὼ, 

7 3 ἊΝ 7 οἱ 

κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς, 
25." 7 2.Ν 7 
ἰὼ βάκχαι, ἰὼ βάκχαι. 

7] 7 7 συν) ἰς ,ὔ 
τίς ὅδε, τίς, πόθεν ὅδ᾽ ὁ κέλαδος ἀνά μ 

3 7ὕ 5.3, 
ἐκάλεσεν Εἰὐίου ; 

Ν [ο 
ἰὼ ἰὼ, πάλιν αὐδῶ, 580 
ς 7 ς σι 

ὁ Σεμέλας, ὁ Διὸς παῖς. 
Ν 2.Ν , 4 

ἰὼ ἰὼ δέσποτα, δέσποτα, 
7 ε , ᾽ ’ ἣ 

μόλε νυν ἁμέτερον ἐς θιασον, ὦ 
, , ͵ νΝ 2 ΄ 

Βρόμιε, Βρόμιε, πέδον χθονὸς ἔνοσι πότ- 
για. δ 

τάχα τὰ Ἰ]ενθέως μέλαθρα διατινάξεται 
πεσήμασιν. 

, . ὁ Διόνυσος ἀνὰ μέλαθρα: σέβετέ νιν. 
σέβομεν ὦ. 590 

εἴδετε λάϊνα κίοσιν ἔμβολα 
διάδρομα τάδε ; Βρόμιος ἀλωλάξεται στέγας 

ἔσω. 
ἅπτε κεραύνιον αἴθοπα λαμπάδα: 
σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Ἰ]ενθέως. δ9ῦ 
ἃ ἃ: 

ὅδῦ. πέδον ῬῸΟ ; πέδου ἘΪΤΩ5. 
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μι 3 

πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ αὐγάζεις 
7 ς Ν 3 Ν , « 

Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον, ἅν 
ἤ 

ποτε κεραυνόβολος ἔλυπε φλόγα 

δίου βροντᾶς ; 
,ὔ 

δίκετε πεδόσε τρομερὰ σώματα, 
δίκετε, μαινάδες" 600 
4 Ν 5 5 Ἁ “ ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω κάτω τιθεὶς ἔπεισι 

᾽ 

μέλαθρα τάδε Διὸς γόνος. 
βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι 

" 

φοβῳ 
Ν ΄ , 3 δ 3 ς » πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽ ; ἤσθησθ', ὡς ἔοικε, 
Βακχίου 60ὅ 

διατινάξαντος τὸ Πενθέως" ἀλλ᾽ ἄγ᾽, ἐξανίστατε 
σῶμα, καὶ θαρσεῖτε, σάρκας ἐξαμείψασαι 

τρόμον. 
3 , “4 ς- ἃ 5 ΄, ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βακχεύματος, 
ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 

3 3 ,ὔ 3 ,ὔ 3 ς 7 5 5 , εἰς ἀθυμίαν ἀφίκεσθ᾽, ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην, 610 
Πενθέως ὡς ἐς σκοτεινὰς ὁρκάνας πεσούμενος; 

(οὶ Χ 5 7 ,ὔ 3 2 Ν πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἣν, εἰ σὺ συμ- 
φορᾶς τύχοις; 

ἀλλὰ πῶς ἠλευθερώθης ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών; 

596. αὐγάζεις Νιοῖς ; αὐγάξει Ῥ Ο οἸαι  ϊηρ' ομ6 οὗ ὕχο σσ 88 
ἴῃ. 1060. 

ὅ99. σώματα Εὐγτηο]ορσίοθση Μαρηστη δπα ὅθ ῃ0], οη. ῬΏΟΘη. 
641 ; δώματα Ῥ 6. 

601. τιθεὶς Ο ; τίθη οογγοοίοα ζο τίθει Ῥ, 
602. Ὁ δἀὰβ Διόνυσος ὙΥΏΙΟΝ 15 ΟἸΘΑΥΥ ἃ ο]ο5885. 
606. διατινάξαντος. .. ἐξανίστατε ϑ'οῃύῃηθ ; διατινάξαντος δῶμα 

πενθέως ἀλλ᾽ ἐξανίστατε Ῥ Ο; δ. τὰ Πενθέως δώματ᾽, ἀλλ᾽ ἀνίστατε 
Μαβρτδνο. 

607. σάρκας... τρόμον Ῥ Ο; σάρκας... τρόμου ἘΒΙ5ΙκΕ, 
Μαβρταγνο ; σαρκὸς. . . τρόμον γα]ρ. 



9. 

ΔΙ. 

ΧΟ. 

ΔΙ. 
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αὐτὸς ἐξέσωσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 
οὐδέ σου ξυνῆψε χεῖρα δεσμίοισιν ἐν βρό- 

χοις; 615 

ταῦτα καὶ καθύβρισ᾽ αὐτὸν, ὅτι με δεσμεύειν 

δοκῶν 
οὔτ᾽ ἔθιγεν οὔθ᾽ ἥψαθ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσ- 

κετο. 
πρὸς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρὼν, οὗ καθεῖρξ᾽ 

ἡμᾶς ἄγων, 

τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς 
ποδῶν, 

θυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάξων 
ἄπο, 690 

χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας" πλησίον δ᾽ ἐγὼ 
Ν παρὼν 

ἥσυχος θάσσων ἔλευσσον: ἐν δὲ τῷδε τῷ 

χρόνῳ 
ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὁ Βάκχος δῶμα, καὶ μητρὸς 

᾿ Ὁ δ᾽, ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴθεσθαι 

9 3 ἴα 5. Ὁ 3 Ὺ' Ν 5 ἊΝ 

ἦσσ᾽ ἐκεῖσε κάτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν ᾿Αχελῷον 
,ὔ φέρειν 62ὅ 

2 ΄ [χ Σ..Ϊ 5 “ 3 ᾽ 
ἐννέπων, ἅπας ὃ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἣν μάτην 

πονῶν. 
)ὔ ,ὔ 

διωμεθεὶς δὲ τόνδε μόχθον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος, 
“ “ Ν ς 7) , 2᾽ ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 

10) ς Β ’ δ “77 7 δόξ καθ᾽ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν 
λέγω, 

622, θάσσων Ρ : θᾶσσον Ὁ. 
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3 3 ,7ὔ ς 2 κ᾿ 

φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾽ αὐλήν: ὁ δ᾽ ἐπὶ τοῦθ᾽ 
ὡρμημένος 680 

ἦσσε κἀκέντει φαεννὸν αἰθέρ᾽, ὡς σφάξων 
ἐμέ. 

πρὸς δὲ τοῖσδ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάκχιος 

λυμαίνεται" 
δώματ᾽ ἔρρηξεν χαμᾶζε: συντεθράνωται δ᾽ 

ἅπαν 
7 40 7 λ ᾿ 5 7 7 

πιυκροτατοῦυς ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς εμοῦυς ", ΑΟΊΓΟΙΥ 

5.» 
ὕπτὸ 684 

διαμεθεὶς ξίφος παρεῖται. “πρὸς θεὸν γὰρ ὧν 
ἀνὴρ 

ἐς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽- ἥσυχος δ᾽ ἐκ 
βάκχας ἄγων 

δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς Ἰϊ]ενθέως οὐ φρον- 
τίσας. 

ὡς δέ μοι δοκεῖ, ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων 
ἔσω, 

2 ΄ 3 » . , » Ψ ,ὔ 3 »ἷ 5 2 
ες προνῷωή αυτυχ ἥξει. Τυ ἽΠἽΓΟΤ ἀρ εκ 

τούτων ἐρεῖ; 
680. φάσμ᾽ 9}846005 ; φῶς Ῥ Ο; φῶτ᾽ Πδ5 ποῦ Ῥδθῃ βϑισροϑίθα, ψοῦ 

ΜΉΘ η ͵ὔΡ ΘΟΏΒΙα 6. Π6 ΒΤ Ρ]1ΟΙΌΥ οὗ [6 ἘπιρρΙάθϑῃ βύγίθ τὖ 15 [1 
ΠΙΌΤΩ ἱΠΙΡΓΟΌΘΔΌΪΘ; φῶτ᾽ “ὃ ΤῊ8Π ̓  ΒΘΘ1ὴ5 ἤο 1ῃ6 Ιη0γ0 Ἐπ Ι ἀ68} 
ἴδη φάσμα ; ἴδ τιοαῦ. τοῦθ᾽ [οἸ]]ο]ηρ᾽ ΘΙ 8585 ὑπδὺ ἰδοῦ ὑμαῦ 
[6 “Ἰη8} ᾿“Ὑὰ8 ΟὨΪΥ 8. 56} ὈΪθΠ 66, 

691. αἰθέρ᾽ 15. Θ:ΙΡὈ]16α Ὀγ Οδμΐου. Υα οδὴ ΟἿ]Υ ΒΡΌῬοβα ὑπδῦ 
ΨΥ ΒΟΙῺ6. ΟΌΤΙΟΙ5. Ογουβίσηῦ θοῦ ὑπ6 οοαϊοθ8 οὐ ϑυ]οοϊζοα {1115 ποτα 
Ὑ ΔΙΟῊ σΘΡ ΘΙ Ώ]Υ οοτλθθ οτῃ Ἐπ}, 7πϑὺ ἃ5 Ο ονθῃ]οοκοᾶ [ῃ8 Θαπδ}}γ 
οβϑϑηθδ)] παρεῖται ἴπὶ 686. 

686, Τ μβαν ἐποιρηῦ 1Ὁ ὈούδοΡ ὕο Ῥυθϑθῃΐ ἴο ΠΥ Τοϑουβ {ῃ6 
οοΥρῦ ψοτᾶβ οὐ ὑῃθ᾽ τὴ88 ὕπᾶη ἴο Ῥὰῦ Ὀθίοιθ ὑπο 8. 60η- 
δοῦσα ΜΉΘ όσον οοηνθηϊθηῦ ἢδ8 0 γ68] Ὀαβῖ8. Βούῃθ᾽β 
ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἐγὼ μὰ5 ὈΘΘῺ ΘΘΠΘΙΑΙΠΥ δοοθρίθα, Ὀὰὺ 1 μᾶνο ποῦ 
{86 Ἰθαβδὺ οοῃπάθηοο ὑῃαὺ 1Ὁ ΘοΥη65 ἴσο πὰ, ΝΟΥ ψγχ ἢᾶγθ ΟὨΥ͂ 
ὅο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑῃδὺ ἃ οοργίϑὺ ψγούθ ησ ὕΙΟΘ. ΟΥ̓ΘΡ, 81 νγῦὸο ἤδγθ ἃ  Ὺ 

Ὁ 



34 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ς δί Ν 3 Ν 437 Ἂὰ 7 3 θ 

ῥᾳδίως γὰρ αὑτὸν οἴσω, κἂν πνέων ελθῃ 

μέγα: 640 
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσκεῖν σώφρον 

εὐοργησίαν. 
ΠΕ. πέπονθα δεινά: διαπέφευγέ μ᾽ ὁ ξένος, 

ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος. 
ἔα ἔα. 
ΨΩ, 5» Ν ε 7) 7] ᾽ὔ ΜᾺ 7 ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνήρ' τί τάδε; πῶς προνώπιος 64 

, Χ » Ὰ 3 - » ΄ 
φαίνει πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβως; 

“ , χω ο 
ΔΙ. στῆσον πόδ᾽, ὀργῇ δ᾽ ὑπόθες ἥσυχον πόδα. 

ΠΕ. πόθεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾷς; 
ΔΙ. οὐκ εἶπον ἢ οὐκ ἤκουσας ὅτι λύσει μέ τις; 

7 

ΠΕ. τίς; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 660 

ΔΙ. ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς. 

ΠῈ,. ὠνείδισας δὴ τοῦτο Διονύσῳ καλόν. 

ΠΕ; κλύειν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 
ΔΙ. τί δ᾽ ; οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη θεοί ; 

ῬΟΒΒΙΡ16 τϑϑαϊηρ, ἐς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽" εὖχος ἐς βάκχας δ᾽ ἄγων, 
“ ὈΥΙσΊΩρ ν]ΟΙΟΥΥ͂ ἤο Ὁ 6 Ὀδοοῆϑη815,  οοη6. 6 ἴογθ γοὰ Τροίην 
πουρῦ οἵ [116 (Γ]Π 64) ἤοαβ6 οὗ Ῥϑηῦῃθιιβ.’᾿ ΑἸΑ. δούμδ!]!ν Πὰ5 ἐτόλμ᾽ 
ἥσυχος ΜΏΪΟη Μοῦ] πδύαχτα!ν τοργοϑθηῦ ἐτόλμησ᾽ εὖχος ΨΙΟΠΡΊΥ 
αἰναθ4. Τὴ γγοΟΡαΒ. εὖχος ἐς βάκχας ΔΥΛΥΘ 50. ΟἸΟΒΘΙΥ οΘοΟῃηθοϊθα Το- 
ΘΟΒΘΓ, βρη! γίηρ ἃ ᾿ ΜΙ δοηδαᾶ- 0 ,᾿ ὑμαῦ δ᾽ 15 ποὺ Τ68}}Υ οαΐ οἵ 
15 Ῥίδοθι ΤῊΘ Ὁίηρ ὕο ΤΙ ΘΥΩΌΟΥ 15 ὑμαὺ Βούθ᾽ 5 τϑδαϊηρ' ὑποαρἢ 
ααἰΐο βαϊ8 0186 το {π6 οοηδοχὺ ἄοθβ μοῦ δου στοσηᾶβ ἴο δοοοχηῦ 
ἴου 86 ἴδοῦ ὑμᾶῦ 1 [π6 ροοῦ ψτοῦθ ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἔγὼ ΟἿΤ ΤῊΒ5 
οῖνγθ 8 ἥσυχος δ᾽ ἐκ βάκχας ἄγων, ὑμπ18 ῬγΘΒΘη ηρ, Ἰηϑίθδα οὗ ἃ 
Ῥου βοῦν 1ηὐ6111010]16 ΟΧρυθϑϑίοη, Οσ58. ΜΘ σ]οὶαΐθ 0Π 8. τηθίγθ 
δια 87Ὶ6 1ηὐ61}191016 ΟὨΪΚ οἡ ὕΠ6 ὨΥΡΟΙΠ 6515 ΟΥ ἃ ϑῦσϑηρθ ἐηιθδϑῖ8, 

641. ἀσκεῖν Οὐ ; ἀρκεῖ Ῥ. 
668. κλήειν ἘΠ]πη8. ; κλύειν Ῥ ΟἹ; κλείειν ΟΞ; δ τοδαϊηρ' ψΈΙΟῊ 

ΤηΔΊτο5 ΤῸ ὑῃ6 ὑθθοΥν (τοουσθα ἴο οὐ 285) [δῦ 6 ὕπ6 δασοδαθ 
ψγὰ5 ἢγθὺ οοτηχητθὰ ἴο ψυϊυηρ [16 αἸἰΒυποὕοη Ὀθύψθομ ε δηα ἢ 88 
Ὑ611 5 ὑπαῦ Ῥούνψθοι ο ἀμ ὦ δὰ ποῦ γοῦ Ῥθσὰη ἤο 6. σθηθταὶ δηά 
Ὑ611 απα ογϑίοοά. 



ΒΑΚΧΑΙ 9 

Ν Ἁ ἃ ῪᾺ 5 “ ΠΕ. σοφὸς σοφὸς σὺ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 65 
ὰ μα, ἴο᾽ ,ὔ ΔΙ. ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 

“ - ΄ 

κείνου δ᾽ ἀκοῦσας πρῶτα τοὺς λόγους μάθε, 
ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι" 
ς -» 7, ο 32 7 ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεθα. 

ΑΤΤΕΈΛΟΣ. 

Πενθεῦ, κρατύνων τῆσδε Θηβαίας χθονὸς,660 
ἥκω Κιθαιρῶν᾽ ἐκλιπὼν, ἵν᾽ οὔποτε 
λευκῆς χιόνος ἀνεῖσαν εὐαγεῖς βολαί. 

ΠΕ. ἥκεις δὲ ποίαν προστιθεὶς σπουδὴν λόγου; 

ΑΤῚ. βάκχας ποτνιάδας εἰσιδὼν, αἱ τῆσδε γῆς 
οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκόντισαν, 66 

ἥκω φράσαι σοὶ καὶ πόλει χρήξων, ἄναξ, 

ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τε κρείσσονα. 
θέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σοι παρρησίᾳ 

φράσω τὰ κεῖθεν, ἢ λόγον στειλώμεθα. 

τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄναξ, 670 
καὶ τοὐξύθυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν. 

ΤῈ. λέγ᾽, ὡς ἀθῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσει" 

τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ θυμοῦσθαι χρεών. 
ὅσῳ δ᾽ ἂν εἴπῃς δεινότερα βακχῶν πέρι, 
τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποθέντα τὰς τέχνας 67 

δῦδ. σοφός ῬΟΙΒ01 ; σοφὸς εἶ ΡΟ ; ῬΟΙΒΟΙ᾽ 5 ΘΟΥΤΘΟΙΟΙ 15 ῬΙΟΡΔΌΪΥ 
ΤΙΡΏ, Ὀπὺ ἢ18 ΟΠ]ηρ Ῥβθαάορτορ, 167 σοφὸς, σοφὸς σὺ 15. ἸγΓαΪονγαῃΐ 
Ῥθοδιιβ6 [η6 Οἠγιδένιδ οΐίθηι5 ἀο685 τιοῦ δατητὗ {5 υ]1Δ 010 [θοῦ ; {Π|6γ6- 
ἴοστθ 1 Ῥβοαάοργθο, ἢ8α ἰοὰπα σοφὸς εἶ ἢ6 γγὰ5. Ῥοππα ἴο τουλοα δὶ 
ὑῃθ ΘΧῬΥΘΘϑΊΟῺ. ἴῃ δοοογάϑηοθθ ἢ 15 Οὐ ΤΥ 1681 ὈΠ1Π01}]68. 

6683. δὲ ποίαν ΒομιδξοΥ ; δ᾽ ὁποίαν Ρ Ο, 
669. τὰ κεῖθεν ΒτΌΠΟΙ ; τἀκεῖθεν Ῥ ΟἉ, διηούῃμου ΤΟ Δ  ΚΩΌ]6 1ῃ- 

βύδῃοθ οὗ ὕΠ6 1} ἸσΏΟΓΔηΟΘ οὗ Τηθῦχθ. 



86 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ν Υ Ἂ ,ὔ “ 
γυναιξὶ τόνδε τῇ δίκῃ προσθήσομεν. 

ΑΤῚΤ᾿. ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 

μόσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 
ἀκτῖνας ἐξίησι θερμαίνων χθόνα. 
ς “- Ν 7 ἊΜ ,7ὔ ΜΆ 

ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 680 

ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ ᾿Αγαύη σὴ, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 

ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 
ς Ν Ν -ἧ 72 ΘΕ: 7 , 

αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 
ἐ .»ϑ». 9 Ν 7, .Ν 7 ’, αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πῤῥὸς πέδῳ κάρα θϑ8ῦ 

2. «ἃ “ 7 2 ς Χ " 
εἰκῆ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φῇς 

ὠνωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 
θηρᾶν καθ᾽ ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. 
ς Ν Ν 7 2 μ 2 ’, 
ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλολυξεν ἐν μέσαις 

σταθεῖσα βάκχαις ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 690 
μυκήμαθ᾽ ὡς ἤκουσε κεροφόρων βοῶν. 

ς 3 3 ΄Ὰ Ν 9 7 [72 

αἱ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 
5 α, 5 Ν ᾿ν. 3.5 Ἂ 3 7] 

ἀνῇξαν ὀρθαὶ, θαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας, 

678. ἘῸΣ μόσχων Ξδηαγβ ῬΙΌρΡΟΒο5. ἴο τεϑα βόσκων ΟΥ μοχθῶν. 
ΗΠ5 ομἱθῇ οδ]δούϊοῃ ἴο μόσχων 15 ὑμᾶὺ 1Ὁ δἴδηα δ ἴοο [81 δΌΔΥ ΓΡΌΤΩ 
βοσκήματα, Ὀαὺ ὕπ6 ΟΥ̓Θ6ΙΚ ὙΤΙΘΥΒ 816 ποῦ ΠΘΔΙΙΥ 80 βθηβιθνο δοαῦ 
{Π8 οτάϑι οὗ ΟΡαΒ ἃ5. Ὸ 8106. ΒΌΓΟΙΥ  ᾶνθ βογηθίϊηρ αὖ Ἰθαβϑὺ 
88 5 {8606 ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΩΙ οἵἩ ψογὰβ ἴῃ 684 1616 ἐλάτης ΟΟΥΓΔΙΠΙΥ͂ 
ἄρρθῃηἀβ οὐ φόβην ποῦ οἡ νῶτα. ὅθ6. Οοϊῆϊη. οἡ 860 [ὉΓ ΤΊΟΓΘ 
Οαγΐουβθ ἸΏ ΘΥΒΙοηΒ. οἵ ὕῃ6 ᾿δῦμχα] οτᾶθι ; 8ηἃ οΟΙΡ816 ἴῃ ΚΟΡΗ. 
Οοά. Ἐ. 1261, χώπως μὲν ἐκ τῶνδ᾽ οὐκέτ᾽ οἶδ᾽ ἀπόλλυται; Ο.Ὁ. 1427, 
τίς δὲ τολμήσει κλύων | τὰ τοῦδ᾽ ἕπεσθαι τἀνδρός : ῬΕΡΏ805 ὕπο Ὀοϑὺ 
1τηϑύδποθ ἴῃ αὐϑοὶς οὗ ἃ νἱοϊθηὺ λψρογϑαΐοη, ᾽ι56. ὐ, ΤΏθβιη. 811 οὐδ᾽ 
ἂν κλέψασα γυνὴ ζεύγει κατὰ πεντήκοντα τάλαντα [| ἐς πόλιν ἔλθοι 
τῶν δημοσίων “ΠΟΥ ΜΟΙΪ]α ἃ ᾿δὰγ γίαθ ἔπ, Π67 οὁπαγίοί ἴο [8 ἴον 
αἴζον ριζζογίηρ ἐπ ριυνδίίς οχοήοχιιθ7 ἴο ὑμ6 ὕπηθ οὗ 80 ἰα]θηΐ δ. 

682. τρίτου ΟἹ ; τρίτη Ῥ ΟΞ"; Βοτο, 1ὖ Ψ11] 6 οὐβουνϑά, Ο τγ.- 
δογγοοίθα, Ἰὰ85 ὑπ τἱραὺ τοϑᾶάϊηρ, ἨΘΠΌΘ γ)ἷ8 ΤῊΔΡ ἸΏ ὑῃαῦ [}6 
οοΙγθούϊοηβ οἵ Οὐ σγϑῖθ ποὺ τῆθ τ διηθηαδύοηβ οὗ 086 οοργιίβίβ Ὀαΐ 
τορεθϑθηῦ ἢ τοδαάϊηρβ οἵ οὔ. 1η88. 

688, ἠρημωμένας Ο ; ἠρεμωμένας Ῥ ; 5868 οἡ 69, 



8694. 

ΒΑΚΧΑῚΙ ΟΧΙ 

7 " 5» Ἶ 

νέαι, παλαιαὶ, παρθένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄζυγες. 
ΕΞ ΄-΄ ΒΩ “ 

καὶ πρῶτα μὲν καθεῖσαν εἰς ὥμους κόμας, 69 
7] 323.»ϑ».ᾳ 2 7] 3 “ ς 7 

νεβρίδας τ᾽ ἀνεστείλανθ'᾽, ὅσαισιν ἁμμάτων 
Ν 

σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 
[ο 7 

ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 
δ ΄ ’ 

αἱ δ᾽ ἀργκαλχαϊσι δορκάδ᾽ ἢ σκύμνους λύκων 
ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν ὅλα; 700 

ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἣν σπαργῶν ἔτι, 
βρέφη λυπούσαις" ἐπὶ δ᾽ ἔθεντο κισσίνους 

᾽ὔὕ , 7 2 ’ 
στεφάνους δρυὸς τε μίλακός τ᾽ ἀνθεσφόρου. 

΄ 7 ΙΔ Μ 2 7 
θύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

ὅθεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδᾷ νοτίς" 70ὅ 
, Ν 3 7 “ ΄Ὰ 

ἄλλη δὲ νάρθηκ᾽ ἐς πέδον καθῆκε γῆς, 
Ν "ὃ 7 2 39 » θεό Σ καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου θεὸς 

ω , ἴον 

ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόθος παρῆν, 
5 7΄ Ἂ ͵ ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χθόνα 

΄ ς Ν 3 Ὶ ᾿ ) γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον" ἐκ δὲ κισσίνων 710 
7, Ἂ 7) δ ε ,ὔ θύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταξζον ῥοαί" 

Ὡ 5 2 [οὶ Ν Ν νΝ ἴω “ 
ὥστ᾽, εἰ παρῆσθα, τὸν θεὸν, τὸν νῦν ψέγεις, 

3 ἴα. , ΤᾺ 3 ἈΝ 7 

εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες, εἰσιδὼν τάδε. 
7] “ Ν 7] 

ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες, 
“ΜᾺ “ 7] κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν, 718 

ς Ν [4 7 3.ϑ»Μ0ᾳὄ 7 ὡς δεινὰ δρῶσι θαυμάτων τ᾽ ἐπάξια' 

ἔτ᾽ ἄζυγες ΜαθργΥανο ἴγοιη Ῥβθαάορτθρ. ; τε κἄζυγες ῬΟ; 
ΤΏ6γΘ 88 ὈΘΘῺ ἴουπα ἃ (ϑιτηϑῃ ἴο γϑίθοῦ ὉΠ18 οϑυΐϑίῃ τϑδύογα οι : 
ὕὔϑδθῃθυ. ῬΡΙΌΡΟΒΘΒ σύζυγοί τε κἄζυγες. 

696 

701. 
708. 
710. 

. ἁμμάτων Ὁ ; ὀμμάτων Ῥ. 
698. λιχμῶσιν Ἡρθαίῃ ; λιχμῶσαν Ο; λιχμῶσαν γέναν Ῥ. 

σπαργῶν Ο; σπαρτῶν ᾿. 
πώματος Ο; πόματος Ῥ. 
κοινῶν Ῥ; καινῶν Ὁ, ΨΏΙΟΙ ἰαὐΐει το Ἰηρ, Ῥβθυδορτορ, 

ΒΘΘΙῺΒ ἴο ΤΘΟΟΡΏΪΒΒΘ ἴῃ 2218 ὡς καινὰ πάντα θαυμάτων τ᾽ ἐπάξια. 



98 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

καί τις πλάνης κατ᾽ ἄστυ καὶ τρίβων λόγων 
ἔλεξεν εἰς ἅπαντας, ὦ σεμνὰς πλάκας 
ναίοντες ὀρέων, θέλετε θηρασώμεθα 
Πενθέως ᾿Αγαύην μητέρ᾽ ἐκ βακχευμάτων, 730 

, ». » “ 5 Ξς Ὁ ες» , 
χάριν τ΄ ἄνακτι θῶμεθ᾽ ; εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 

ἔδοξε, θάμνων δ᾽ ἐλλοχίζομεν φόβαις 
κρύψαντες αὑτούς- αἱ δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐκίνουν θύρσον ἐς βακχεύματα, 
Ἴακχον ἀθρόῳ στόματι, τὸν Διὸς γόνον, Τῶῦ 
Βρόμιον καλοῦσαι: πᾶν δὲ συνεβάκχευσ᾽ ὄρος. 
καὶ θῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἣν ἀκίνητον δρόμῳ. 

» .ϑ»μ0.Ἃ9 7 7 ᾽ὔ “ 

κυρεῖ δ᾽ ᾿Αγαύη πλησίον θρώσκουσά μου" 
2 ν 2 ΄ 3 ε ΄, , 

κἀγὼ ξεπήδησ᾽, ὡς συναρπάσαι θέλων, 

λόχμην κενώσας ἔνθ᾽ ἐκρυπτόμην δέμας. 780 
ἡ δ᾽ ἀνεβόησεν, ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες, 
θηρώμεθ'᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽" ἀλλ᾽ ἕπεσθέ μοι, 
ἕπεσθε, θύρσοις διὰ χερῶν ὠπλισμέναι. 
ες ων Ν Ω ΄ 5 ΄ 
ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 

βακχῶν σπαραγμὸν, αἱ δὲ νεμομέναις χλόην 788 

μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς ἀσιδήρου μέτα. 
καὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὔθηλον πόριν 
μυκωμένην ἔχουσαν ἐν χεροῖν δίκῃ, 
ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 
εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔββασιν 740 

ῥιπτόμεν᾽ ἄνω τε καὶ κάτω": κρεμαστὰ δὲ 

721. θώμεθ᾽ ἘΠτη5. ; θῶμεν Ῥ Ὁ. 
722. ἐλλοχίζομεν Ο ; ἐλοχ. Ῥ, οταἱὐδηρ οη6 οὗ π6 ΔΛ 85 1 

ΟΥΑΙ οπ6 οἵ οὐ 1ὼ 1060. 

788, δίκῃ ἘΠ1η)5. ; δίκα Ῥ Ο; δίχα ϑοα!ρον, οῖ ὅ'ϑδησγϑδ δηᾶ 
ΤΥ τη 661} Θἀἀ. [Ὁ]]ον. 

740. πλεύρ᾽ ΒΑΥΠ68 ; πλεύραν Ῥ Ο; ῬΘΙΏΔΡ5 εἶδες δὲ πλεύρ᾽ ἂν ἢ 
δίχ. ἔμβ. 
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5) 3. ς 3 3 ’ὔ 3 7 5 “ἶ 

ἔσταζ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις ἀναπεφυρμέν αἵματι. 

ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ κἀς κέρας θυμούμενοι 

τὸ πρόσθεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 
ἊᾺ 7 

μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 74 
θᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ 
3 , “ ἢ σὲ ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. 

ο ),,..»» ὦ 2. κ᾽ 2 “ “ 
χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὄρνιθες ἀρθεῖσαι δρόμῳ 
πεδίων ὑποτάσεις, αἱ παρ᾽ ᾿Ασωποῦ ῥοαῖς 
εὔκαρπον ἐκβάχλουσι Θηβαίων στάχυν, Τῦ0 
Ὑσίας τ᾽ ᾿ρυθράς θ᾽, αἱ Κιθαιρῶνος λέπας 

νέρθεν κατῳκήκασιν, ὥστε πολέμιοι, 
ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 

ῇ Ψ Ν 3 ῇ “ διέφερον: ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων τέκνα, 
ς ͵ ῸΣ. Σ. Κ 5 2 “ [τ ὁπόσα δ᾽ ἐπ᾿ ὦμοις ἔθεσαν, οὐ δεσμῶν ὕπο Τ7δῦ 

, 2 25 νψ) 3 ΄ ᾽ὔ προσείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπιπτεν ἐς μέλαν πέδον, 

2 ν .} ὔ Ν Ν ΄ 

οὐ χαλκὸς, οὐ σίδηρος" ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 
ω »᾽ 50» ΚΓ ς 3. 3 “ ΦΨ 

πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν, οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 
» Φ 5.5. “ ’ Ξ Ψ 

εἰς ὅπλ ἐχώρουν, φερόμενοι βακχῶν ὕπο' 
᾿ 3 ) Ἂ οὗπερ τὸ δεινὸν ἣν θέαμ ἰδεῖν, ἄναξ. 760 
Ν " Ν 3 “ νΝ , 

τὰς μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλος, 

κεῖνωι δὲ θύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 
ἐτραυμάτιξον κἀπενώτιξον φυγῇ 
γυναῖκες ἄνδρας, οὐκ ἄνευ θεῶν τινος. 
πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅθεν ἐκίνησαν πόδα, 76 

747. σὲ ξυνάψαι Ο; ἢ σὺ ξυνάψαις ῬΞ ; σὺ ξυνάψαι ῬΊ. 
τδῦ. Αἴΐου 0115 νϑύβ Ο (τ οὗ οουϊθοὸ 15 ῬΑΙῚ8. ΔΡΟΡΤΑΡὨὮΒ) 

[4115 08. 
756. Αἴοῦ 0815 σϑῦβθ γγἷὸ πηαϑῦ οἰ 61 ΤηΔΥ}ς ἃ. Ἰδοῦηϑ ΟΥἹΎ ἈΠ61- 

δίδηα παρῆν αὐταῖς αἰἴζογ σίδηρος ; 8566. (ὐΟΤΉΤΏ. 
758. ἔκαιεν Ε]τη8. ; ἐκαίεθ᾽ Ῥ; ἔκαι᾽ ἔθ᾽ ΒΘΡΏΔΥΙΑΥ͂. 
761, τὰς ΒΔΙΠ65 ; τᾶς Ρ, 
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ΧΟ. 

ΤῸ 

ΔΙ. 

ΕΒ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

,7ὔ 5». 3 9 Ν ὰ 3. ο΄ 2 Ρ] ω 7 κρήνας ἐπ᾽ αὐτὰς, ἃς ἀνῆκ αὐταῖς θεὸς. 
7 3 ε “ 3 2 7 νίψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 

, 7, 3 ἢ Ἂ γλώσσῃ δρώκοντες ἐξεφαίδρυνον “χροὸς. 
Ν 7 ᾿ 3 μ 5. «0 » || Φ , 

τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽, ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, 
’ ’ ΩΡ ς ,ὔ ΣΟ Χ 35. Ν ’ δέχου πόλει τῇδ᾽, ὡς τά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 
2 “ 7) 5...Ν ς 5..ΧΝ ΄ 

κἀκεῖνο φασιν αὑτὸν, ὡς ἐγὼ κλύω, 7171 
Ν “ 5 ω ω τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 

ΒΩ Ν 2. κν" 5 5) ΄ 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις, 

95 ἋΣ 57 Ν 3 Ν 3 ΄ 37 οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. 
Ἁ Ν Ἂ 7 ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευθέρους 17 

Ν 7 δ 7 

ἐς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 
7 οὶ 

Διόνυσος ἥσσων οὐδενὸς θεῶν ἔφυ. 
57 Ὁ. 5» Α Ψ ω ς 7 ἤδη τὸδ᾽ ἐγγὺς, ὥστε πῦρ, ὑφάπτεται 

ω ,ὔ ͵ 7ὔ 

ὕβρισμα βακχῶν, ψόγος ἐς ̓ ὥλληνας μέγας. 
ἀλλ᾽’ οὐκ ὀκνεῖν δεῖ' στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέκτρας 

ἰὼν 780 
7 ,] ᾽ὔ 3 ,ὔ 

πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 
2 ω 7 

ἵππων τ᾿ ἀπαντῶν ταχυπόδων ἐπεμβάτας, 
3 ’ 

πέλτας θ᾽ ὅσοι πάλλουσι, καὶ τόξων χερὶ 
, 

ψάλλουσι νευρᾶς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 

βάκχαισιν. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τάδε, 78 
Α ἴω ,ὕ 9 ἃ 

εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμεσθ' ἃ πάσχομεν. 
“ Ν 25. Ν ω 3 ω 7 , 

πείθει μὲν οὐδὲν, τῶν ἐμῶν λόγων κλυων, 
ων ΓᾺ Ν 

ΠΤ ενθεῦ' κακῶς δὲ πρὸς σέθεν πάσχων ὅμως 
3 “ 7] 3. ὦ 3 3 7] Ὁ 

οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὅπλ᾽ ἐπαίρεσθαι θεῷ, 
3 , ἀλλ᾽ ἡσυχάζειν: Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 790 

κινοῦντα βάκχας εὐίων ὀρῶν ἄπο. 
Ἁ 7) 

οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽, ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 

778. ὑφάπτεταν Ῥϑοπάορτορ, 2227 ; ἐφάπτεται Ῥ. 
791. κινοῦντα Οφπίοι ; κινοῦντι Ῥ, 
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σώσει τόδ᾽; ἢ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίκην. 
ΔΙ. θύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μῶλλον ἢ θυμούμενος 

πρὸς κέντρα λακτίζοιμι, θνητὸς ὧν θεῷ. 796 

ΠΕ, θύσω, φόνον γε θῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 

ἡγολὺν ταράξας ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 

ΔΙ. φεύξεσθε πάντες, καὶ τοδ᾽ αἰσχρὸν, ἀσπίδας 

θύρσοισι βακχῶν ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΕ). ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεθα ξένῳ, 800 

ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. 
ΔΙ. ὦ τῶν, ἔτ᾽ ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. 

ΠῈ;. τί δρῶντα ; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς ; 
ΔΙ. ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίχα. 
ΠΕ). οἴμοι: τόδ᾽ ἤδη δόλιον ἔς με μηχανᾷ. 80ὅ 

»7ὔ 7] 2 93 ,7ὕ ’, 3 τον 

ΔΙ. ποῖὸν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ θέλω τέχναις ἐμαῖς ; 
ΠῈ. ξυνέθεσθε κοινῇ τάδ᾽, ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεί. 

Ν Χ 7 “Ἵ ι΄ 2)» Ἂ Ὁ ΔΙ. καὶ μὴν ξυνεθέμην τοῦτό γ,, ἴσθι, τῷ θεῴ. 
5 7 “- σ 393 δ Ἂ ΠΈῈ.. ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα. σὺ δὲ παῦσαι 

λέγων. 
ΔΙ. ἀ' 810 

βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγκαθημένας ἰδεῖν ; 
ΠΕ. μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταθμόν. 
ΔΙ. τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν ; 
ΠΈῈ;. λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξῳνωμένας ; 

801. ὃς Μυβρν. ; ὡς Ῥ; 5866 οῃ 235. 
802. ὦ τᾶν 8304]. ; ὅταν, ἃ ΤοΔα]ηρ  ΪΟ} 1ΠΠπιϑύγαἑθβ ὕνγο ΟΠ ϑοῦου- 

ἰϑύϊο ΒΟΌΤΟΘΘ οὗ ΘΥΤΟΙ ἴῃ ΡΒ: ἃ ὑθῃάθῃου ἴο Θομἤ88 ὁ 8πα ὠ, δηα δὴ 
ἸΘΏΟΓΘΙΟΘ οὗ αἀΔ. ΕΥ. 

808, ἔσθιε ΜυΒροΥ. ; ἔστι Ρ. 
814. Ῥγοῖῦ, Ῥϑίμμον νου] τοϑᾶ λαμπρῶς ἴοτ λυπρῶς, ογαϊυησ [ἢ 8 

τηϑγκ οὗ ᾿αὐουγοραῦϊοι ; 8ηα Ἰἰηδοοα ὑῃογθ 15 τηποῇ 1ῃ {Π6 86 οὗ 
λαμπρός “ονἰάοηύ,᾿ “ὉΠ τ 5 8 Κ8016,᾽ Βοτη θύῃ 88 αυθ δἰπηοδὺ “ν]ο]θηὐ᾽ 
(Ηι8οῖ. 280), νυ θη πουἹὰ {π|501}7 λαμπρῶς ἐξ, -- "ἔἥονγῃ νι Ψ1ῺΘ 
Μ1Ι]ν οΥ ὁ Ὀογομα 811 αἰβρα 56. 
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1}. 

ΔΙ. 
ΤΠ 

ΔΙ. 

1}, 
ΔΙ. 

ΗΕ. 
ΔΙ. 
ΠΗ. 
ΔΙ. 
ΠΗ. 
ΔΙ. 
ΠΕ. 
ΔΙ. 
ΠΗ. 

ΔΙ. 
1}. 
ΔΙ. 

ΤΠ} 

ΔΙ. 
ΤῈ 

ΔΙ. 

816 
817 
820 
821, 
δ) 8 
820, 

Κιθαιρ 

δ88 

89. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ὅμως δ᾽ ἴδοις ἂν ἡδέως ἅ σοι πικρά ; 81 
ΠΙι}5" οι 5 τς. 3. 5 7, ΄ σάφ᾽ ἴσθι, συγῇ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καθήμενος. 

ἀλλ᾽ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθῃς λάθρα. 
ἀλλ᾽ ἐμφανῶς" καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 

ἄγωμεν οὖν σε, κἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 
ἄγ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σοι φθονῶ. 820 

στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 
7] ᾿ 7 Ω2 3 ᾿ 5 2 Ν Ἂ 

τί δὴ τόδ᾽ ; ἐς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ ; 
μή σε κτάνωσιν, ἢν ἀνὴρ ὀφθῆς ἐκεῖ. 
εὖ γ᾽ εἶπας αὐτὸ, καί τις εἶ πάλαι σοφός. 
Διόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωσεν τάδε. 82 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἃ σύ με νουθετεῖς καλῶς ; 
ἐγὼ στελῶ σε, δωμάτων ἔσω μολών. 
τίνα στολήν ; ἣ θῆλυν ; ἀλλ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 
οὐκέτι θεατὴς μαινάδων πρόθυμος εἶ. 

στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν ; 
κόμην μὲν ἐπὶ σῷ κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶς 881 
τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ κόσμου τί μοι; 

7) “ 35.ϑΘΟΝ 7 2. Μ 7 πέπλοι ποδήρεις" ἐπὶ κάρᾳ δ᾽ ἔσται μίτρα. 
Δι 7 Ν Ὰ 2. Κῇ 7] 2 7 

ἢ καί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἄλλο προσθήσεις ἐμοί; 
θύρσον γε χειρὶ καὶ νεβροῦ στικτὸν δέρας. 88 

2 Ἃ 7 [οὶ 3 “ 7] οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολὴν. 

ἀλλ᾽ Ταΐμα θήσεις ξυμβαλὼν βάκχαις μάχην. 

πο ἢ: ἦν Ὁ 
. ἔλθῃς ΡΙΘΙΒοη ; θέλῃς Ρ. 
. δέ σοι φθονῶ Νβιοῖ ; δέ σ᾽ οὐ φθονῶ Ῥ. 

γυν μου ; νὶν Ἐ, 
. ἢ ΑΙα. ; ἢ Ρ. ᾿ 
Ῥ οἶνοϑ μενάδων, 88 ἴῃ 661 8δπηα 1219 1Ὁ οἾνθδ κιθερῶν᾽ ἴοτ 

ν᾽. 
. κάρᾳ Βδ168 ; κάρα Ρ. 
. αἷμα θήσεις Ῥ, ψ]]ΟῈ οαπηοῦ Ὁ6 τἱρῦ ; εὖ μαθήσει Ν διοᾷκ ; 

εὐμαθὴς εἶ ξυμβαλῶν Ἡουβίλδῃ ; αἷμα δεύσεις ΝΥ ΘοΚ]61}) ; αἷμα θύσεις 
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ΠΕ. ὀρθῶς: μολεῖν χρὴ πρῶτον ἐς κατασκοπήν. 

ΔΙ. σοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς θηρᾶν κακά. 

ΠΕ. καὶ πῶς δι’ ἄστεως εἶμι Καδμείους λαθὼν ; 840 
ΔΙ. ὁδοὺς ἐρήμους ἴμεν: ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΠΕ, πᾶν κρεῖσσον ὥστε μὴ ᾿γγελᾶν βάκχας ἐμοί. 
3 ᾽ὔ 32.»ϑ»Μᾳ 5) Μ ὰ Ἂ 7 ἐλθών γ᾽ ἐς οἴκους ἃν δοκῇ βουλεύσομαι. 

ΔΙ. ἔξεστι: πάντῃ τό γ᾽ ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 
ΠΕ). στείχοιμ᾽ ἄν: ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσομαι, 

ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 846 

ΔΙ. γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς βόλον καθίσταται" 
ἥξει δὲ βάκχας, οὗ θανὼν δώσει δίκην. 

Διόνυσε, νῦν σὸν ἔργον, οὐ γὰρ εἶ πρόσω. 

τισώμεθ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν, 
ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν: ὡς φρονῶν μὲν εὖ 851 
οὐ μὴ θελήσῃ θῆλυν ἐνδῦναι στολὴν, 
, Ν Ν ΄, 2 5 ἄρσην πεφυκὼς καὶ γένους ἐξ ἀρσενος, 8520 
2 5 Σ 7 “ χα 3 ,, ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 

χρήξζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν 
γυναικόμορφον ἀγόμενον δι’ ἄστεως 8δὅ 

ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρὶν, αἷσι δεινὸς ἣν. 

ἀλλ᾽ εἶμι κόσμον ὅνπερ εἰς “Αἰδου λαβὼν 
ἄπεισι, μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασφαγεὶς, 
Πενθεῖ προσάψων" γνώσεται δὲ τὸν Διὸς 

ϑαηᾶγδ, Ο ΘΟΙΏΡΔΙο5 θύσω φόνον 796, θαῦ ΨΧ)ῆλο τϑϑᾶβ αἷμα θήσεις 1. 
15 ἐοχῦ ; 566 ὉΠ ΙΩ. 

842. ᾽γγελᾶν 6Ι5Κ6 ; γελᾶν Ῥ. 
848. ἐλθών γ᾽ Νϑδῃοῖκ, δαηάνβ ; ἐλθόντ᾽.. , βουλεύσομαι Ῥ δὰ 

ὙΝ βοκ]οίη ; ἐλθόντ᾽ .. , βουλεύσομεν οΟΥ ἐλθὼν. .. βουλεύσομαι 
τηοϑὺ ρα, Του ἃν Ρ 88 ἂν. 

844, εὐτρεπὲς Οδῃ 6. : εὐπρεπὲς ᾿. 
8δ2. θελήσῃ ΑἸΙά. ; θελήσει Ῥ. Αἴδοῦ [8185 γϑῦβθ Βῃου]α Ὀθ 

ἰηϑογίθα 8 Ὑϑι88 ἴτοιῃ δι ϊαδθ ἈΒΆΔΙ]1Κ τοϑα αἰδον 886, ΏΘΙΘ 8568 
Οὐ. 
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ἤ ἃ Α 

Διόνυσον ὃς πέφυκεν ἐν τέλει, θεὸς 860 
7] δεινότατος ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφή. 

ἄρ᾽ ἐν παννυχίοις χοροῖς 
θήσω ποτὲ λευκὸν 
Ὁ Σ ΄, ) 

ποδ᾽ ἀναβακχεύουσα, δέραν 

εἰς αἰθέρα δροσερὸν 86ὅ 
͵,͵ 3 ἰ᾿ ν᾽ - 

ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 

ἐμπαίξουσα λείμακος ἁδοναῖς, 
ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὸν φύγῃ 
θήραμ᾽ ἔξω φυλακᾶς 

3 7) ς Ν 3 7ὔ 

εὐπλέκτων ὕπερ ἄρκυων, 870 

θωύΐσσων δὲ κυναγέτας 
ξυντείνῃ δρόμημα κυνῶν, 

7] 5.»ϑ Σ 7] 5.ϑ.ᾳἩΆ2 -" 

μόχθοις τ ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀελλαῖς 

860, 861. ὃς. .. ἠπιώτατος Ρ ΑἸ. Μοβύ τηοά θ᾽ οα ἃ. ογανὶηρ 
ὃ. ΛΘ ΥΌΔ] δΔη 6515 ἴῃ Δα ὈΙΌ]10η. το ὕΠ6 Δ ὑ10}16515 οἵ Ὁπουρηῦ Ὀθίνθθῃ 
Ὅϊοη. ἃ8 ἃ φρο δη Τ]οη. 885 [6 δαύμου οἵ ψ 116 δηα ἃ ἴδοῦου. ἴὴ 
Ὠατηϑη Θη͵ογιηθηῦ Πᾶν τ - Υ ὑθ ὑἢ 8 Ῥαβϑαρθ, ΤΘϑα1ηρ' ἴΟΥ ἐν τέλει 
ΒΟΙῺΘ ΒΌΘΙ Μοταβ 85 ἐν ἀτελεῖ (ΜὉΏ10), ἐνστάταις (Νο), ἐγγελῶσι 
(Μοίμθκϑ), ἀνοσίοις ([ὨΟΌΤΘ6) ; δη ἴογ' ἀνθρώποισι ΒΟΙῚ6 ΒΌΈΟἢ ψΜοτΤα 88 
εὐνοοῦσι, εὐαγοῦσι, εὐσεβοῦσι, εὐτρόποισ. ΓΘ ψοιβϑί οὗ 411 {Π|᾿ 686 
αὐδοιιρίθ (ρϑιθαρ5. Ἰηαθθὰ ὑὴ8 ψοῖδὺ ΒΌρΡΟΟΒΟΟΙ, ΘΥΘΡ τη846. Οἢ. ἃ 
Οοἰαββίοδὶ ὕθχυ) 15 ὑπαὺ οἵ ΥΥ̓ δοἰκΙοίη ψο ρυ1ηῦ5 1 Ὠ15 ὑοχῦ ὃς πέφυκεν 
ἐλλέροις θεὸς | δεινότατος, ἐννόμοισι δ᾽ ἠπιώτατος (ἴ0Υ ΜΏΪΟΉ 566 ΟΟΠΊΤΩ.) 
Ῥουθδρ5 [6 Ὀθϑὺ βυρρθϑύϊοη ἡ 10 ἢ85 ὈΘΘῺ 1η868 ἔῸΥ ΠΠ6 σΟΥΓΘΟΙΟῊ 
οὗ ἃ τοχὺ ψΏΙΟΏ ἢθθαβ 0 οογγϑούϊοι 15 μδὺ οἵ Μυ, Τιϑηαχατη ΜΏΟ 
ἴοτ ἐν τέλει ῬΥΟΡΟΒ68 εἰ (ΟΥ ᾧ) θέλει. 

᾿ 878. ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀελλαῖς Ρ ; ὠκυδρόμοις ἀελλὰς ογτη, ξΟ]]ονοά 
ὉΥ ϑδῃᾶγβ δηα πχοβὺ τηοαθι Θὰ. 
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θρώσκει πεδίον 
παραποτάμιον, ἁδομένα 
βροτῶν ἐρημίαις 87 
σκιαροκόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ὕλας. 
τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ Κορυφος 

τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν ; 880 
“ 
ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

ἀντιστροφή. 

ἰς “ , 3 

ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως 
,ὔ Ν [α 

πιστὸν τι τὸ θεῖον 
σθένος" ἀπευθύνει δὲ βροτῶν 

᾽ὔ 5 3 ᾽7ὔ 

τοὺς τ ἀγνωμοσυναν 88 
κᾺ Ν ο 

τιμῶντας καὶ μὴ τὰ θεῶν 
αὔξοντας ξὺν μαινομένᾳ δοκᾷ 

μ μ Ὁ ΙᾺ 

΄ 7 κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 
7 7 

δαρὸν χρόνου πόδα καὶ 
ὑ ΡΟ σ τὸν ἄσεπτον. οὐ 890 

γὰρ κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων 
γυγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 

7 Ν ὔ 7] κούφα γὰρ δαπάνα νομίζειν 
7 

ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, 
“ Σ). Ψ νΝ ’ 
ὅ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 

876. σκ. τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ΑἸά. ; σκ. θ᾽ ἕρνεσιν Ῥ ; σκιαροκόμοιό τ᾽ 
ἔρνεσιν Νδιοκ δπὰ Ὑ θοκ] θη 0 απούοβ ἁβροπλούτοιο ἵτοτη ΤΡᾺ. Τ. 
1147. 

888, τᾶ νγὰβ ἰηϑουΐθα ὃν Νδθοκ. 
887. δοκᾷ Πανίθϑ; δόξᾳ Ῥ: ορ. Αβθβοῦ, Αρϑχι. 4921 ψὮΘΓΘ ἴῸΣ 

δόξαι 64. πον τοδᾶ ΜΠ Ἡρυτη. δοκαί. 
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ΔΙ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ῇ 35.»ϑ»,. 3 Ν Ἂ 
ΤΟ Τ ἐν χρονῷ μακρῷ 89 

“ 5.Ν 7 , 

νόμιμον ἀεὶ φύσει τε πεφυκὸς. 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 
παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 

ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 
τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν ; 900 
Ὡ Ν 

ὁ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

ἔπῳδός. 

3 ,ὔ Ν ὰ 3 ,ὔ 

εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ θαλάσσας 
Υ, Ἂ 7 ἾΨ» 
ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ᾽ ἔκιχεν' 

εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερθε μόχθων 
5. 2 Ψ 2. Ψ Ψ 
ἐγένεθ᾽ " ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 90ὅ 
ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλθεν. 

βυῤίας. δὲ μυρίοισιν 
9 ὔ| “ ν 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες" αἱ μὲν 
τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 

» ς 5.»ϑ»Μᾳ 2 7 

βροτοῖς, αἱ δ᾽ ἀπέβησαν" 
Ν ᾿Ν 5.ϑὃΘᾷΑ Ψ “ τὸ δὲ κατ ἅμαρ ὅτῳ βίοτος 910 

εὐδαίμων, μακαρίζω. 
Ν Ν 7 5) 2. ἃ Α Ν [κ ΜᾺ 

σὲ τὸν πρόθυμον ὄνθ᾽ ἃ μὴ χρεῶν ὁρᾶν 
[σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα. ἸΙενθέα λέγω, 
ἔξιθι πάροιθε δωμάτων, ὄφθητί μου, 

ν᾿ Ν “ 2 
σκευὴν γυναικὸς μαινάδος βάκχης ἔχων, 91 

μητρὸς τε τῆς σῆς καὶ λόχου κατάσκοπος" 

906, ἕτερα Ε]Π15. ; ἑτέρα Ῥ. 
918, ΤῊ15 νϑύβθ γϑ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἰῃϑουῦθα ἴῃ ῃ6 1ηὐογοϑίβ οὗ ὑῃ6 

οομϑ ΠΟΙ Οἢ .ὈΥ͂ ΒοΙη 6 οοργίϑῦ ο αἸᾷ ποῦ πηαογβύίδηα ὑῃ6 ΙΘἸογλδῦϊο 
86. οὗ σὲ. ἔξιθι νΥῈΙΟ. [18 πολ ος ἴῃ 6 Οοτηη. Ῥ δ 
σπένδοντα ον δ τεν δον 
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πρέπεις δὲ Κάδμου θυγατέρων μορφῇ μιᾷ. 
ΠΕ. καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, 

δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον' 

καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς, 950 

καὶ σῷ κέρατε κρατὶ προσπεφυκέναι. 
3 3 " 5.»ϑ Α 7 7 δ Δι 

ἀλλ᾽ ἦ ποτ᾽ ἦσθα θὴρ; τεταύρωσαι γὰρ οὖν. 
ΔΙ. ὁ θεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσθεν ὧν οὐκ εὐμενὴς, 

ἔνσπονδος ἡμῖν' νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 
ΠΕ, τέ φαίνομαι δῆτ᾽ ; οὐχὶ τὴν ᾿Ινοῦς στάσιν, 99 

ἢ τὴν ᾿Αγαύης ἑστάναι, μητρός γ᾽ ἐμῆς ; 

ΔΙ. αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ᾽ ὁρῶν. 
ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 

οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ καθήρμοσα. 

ΠΕ, ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾽ ἐγὼ 980 
Ν ΄ ») “ 7 καὶ βακχιάξων ἐξ ἕδρας μεθώρμισα. 

ΔΙ. ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σε θεραπεύειν μέλει, 
πάλιν καταστελοῦμεν" ἀλλ᾽ ὄρθου κάρα. 

ΠΕ, ἰδοὺ, σὺ κόσμει: σοὶ γὰρ ἀνακείμεσθα δή. 

ΔΙ. ζῶναί τέ σοι χαλῶσι, κοὐχ ἑξῆς πέπλων 98 
7 [ Ν ΄σι 7] 7 

στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέθεν. 

ΠΕ. κἀμοὶ δοκοῦσι παρά γε δεξιὸν πόδα: 
5 7 2.»Μ. 2 “ Ν 7 3.» ΝΜ 7 

τἀνθένδε δ᾽ ὀρθῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. 

ΔΙῚ. ἢἣ πού με τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσει φίλων, 

917. μορφῇ μιᾷ Ῥ; μορφὴν μιᾷ τηοϑὲ 64ἅ., γῆο ἄο ποῦ ΠΟΘ ΟΡ 
οογτθοῦ ἃ τη πο ἢ ΠΟΥΘ οοΟμ ιβίηρ οοΟ]]οοαίίοη οἵ ὁ8565 1 684, Ὀδοδα 86 
676 ὯῸ ΘϑΒΥ͂ ΓΘΙΏΘΑΥ͂ βαρροβύβ 1056], 116 ΟΡ 18. ΘΆΒΙΘΥ (ΠΟΥ 
ΙΏΟΥΘ ὉΠΒΟΙΘΗΤ1Π6) ὑμϑηῃ ἴο Οἤδηρθ μορφῃ ἴο μορφὴν ; ϑδηανϑ ΤΙΡΉΥ 
γϑύδϊ 5 μορφῇ, ΝΥ Θοἰκ]Θἴῃ τϑαᾶβ μορφὴν. 

921. κέρατε θτοάδοιϑ; κέρατα Ῥ ; κέρᾳ τε ΑἸά. 
928, ἕδρας σοι. Ῥ οσῖνοδ ἕδρασοι (101. Δ ΟΥΠΘΙ σ᾽ ΒΌῬΘΥΒΟΙ.) 85 1 

1060 1Ὁ ρῖνοθ ὅσοι [ὉΓ ὄσσοις ; ὈΥ͂ ἃ 51121181 ΘΙΎΤΟΤ ἴῃ 944 ψὸ Ππΐ 
αἴρει νιν ΤΟΥ αἴρειν νιν ; ὈΥ ἢ ΟΟΠΎΘΙΒΘ ΘΥΤΟΙ ἷαῪὰΥ ΠᾶγΘ ἴῃ 951 τᾶν 
νυμφῶν ἴον τὰ Νυμφῶν». 
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ΠΗ. 

ΔΙ. 

ΠΗ, 

ΔΊ. 

ΠῚ, 

ΔΙ. 

ΤῈ, 

ΔΙ. 

ΠΕ. 

ΔΊ, 

ΠΗ. 

ΔΊ, 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ὅτων παρὰ λόγον σώφρονας βάκχας ἴδῃς. 940 
7 “- ᾿ 

πότερα δὲ θύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ, 
ἊᾺ ἊᾺ ’ ἊΜ 9 7 

ἢ τῇδε, βακχῃ μᾶλλον εἰκασθήσομαυ ; 

ἐν δεξιᾷ χρὴ χἄμα δεξιῷ ποδὶ ἃ χρὴ χἄμα δεξιῷ ποδὶ 
δ᾽ 5. ᾿ 5. ὦ 7 4 Φ. αἴρειν νιν" αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεθέστηκας φρενῶν. 

3. 5)ιΑ, 7] δ “ Ν 
ἄρ᾽ ἂν δυναίμην τὰς Κιθαιρῶνος πτυχὰς 94 

αὐταῖσι βάκχαις τοῖς ἐμοῖς ὦμοις φέρειν ; 

δύναι᾽ ἂν, εἰ βούλοιο" τὰς δὲ πρὶν φρένας 
οὐκ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας σε δεῖ. 

μοχλοὺς φέρωμεν, ἢ χεροῖν ἀνασπάσω 
κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχίονα ; 960 

Ν 7 Ν Ἂ 7 ς 7 

μὴ σύ γε τὰ Νυμφῶν διολέσης ἱδρύματα 

καὶ Πανὸς ἕδρας, ὄνθ᾽ ἔχει συρίγματα. 
ἊΜ δ 3 7 7] 

καλῶς ἔλεξας. οὐ σθένει νικητέον 
“ ΡῚ Ι 3.ν. 9» Ν 4 7 

γυναῖκας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν κρύψω δέμας. 

κρύψει σὺ κρύψιν ἥν σε κρυφθῆναι χρεὼν 95 

ἐλθόντα δόλιον μαινάδων κατάσκοπον. 
Ν ΝΥ - - 3 , 47 ἃ 

καὶ μὴν δοκῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιθας ὡς 

λέκτρων ἔχεσθαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 

οὐκοῦν ἐπ΄ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλει φύλαξ' 

λήψει δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἢν σὺ μὴ χληφθῇς πάρος. 960 
’ Ν 7 7 , 

κομιζε διὰ μέσης με Θηβαίας χθονός" 

μόνος γάρ εἰμ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ τολμῶν τόδε. 

μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερκάμνεις, μόνος" 
τουγώρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν, οὺς ἐχρῆν. 
Φ 7 Ν 3 3. 2} 3 Ν 7) 

ἕπου δέ' πομπὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ σωτήριος. οβὅ 

940, 941. Τ656 γϑύβθα ἃ16 δα ἀθα 1 ὑπ8 τηλτρὶα τη Ρ. 
962, Πανὸς Βχιοάδοαβ : καπνὸς Ρ, 
966. κρυφθῆναι ΑἸὰ. ; κρυφῆναι Ῥ; κρυβῆναι Ῥβοιάορτορ, 
962, εἰμ’ ΑἸΆ. ; εἶμ’ Ῥ; ΕἸιη5. ου]ὰ τοαὰ αὐτῶν εἰμ᾽, Ὀπὺ ἴῸΓ 

Β111118}0 ψαηῦ οἵ οαθϑασα ορ. 1195, ΤΡ, Τ, 948, Ηδο, 8ὅὅ, Απάτ, 8597. 
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ΔΙ. 

ΔΙ. 

ΔΙ. 
ΔΙ. 
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κεῖθεν δ᾽ ἀπάξεισ᾽ ἄλλος. ΠΕ ἡ τεκοῦσά γε. 
5... ἡ [η ), ΔΝ ΩΣ» ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν. ἹΤῈ, ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 

“ ἰν 

φερόμενος ἥξεις. 11Ὲ ἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις. 
3 , “ 

ἐν χερσὶ μητρὸς. [ΠΠ4Φ καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγ- 
κάσεις. 969 

τρυφάς γε τοιάσδ΄. 1Ὲ. ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 
δεινὸς σὺ δεινὸς κἀπὶ δείν᾽ ἔρχει πάθη, 

ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος, 
ἔκτειν᾽, ᾿Αγαύη, χεῖρας, αἵ θ᾽ ὁμόσποροι 
Κάδμου θυγατέρες: τὸν νεανίαν ἄγω 

͵ 3 2 2 “ , ς “ ΣΥΝ 
τὸνὸ εἰς ἀγῶνα μέγαν" ὁ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 97 

Χ Β , “ : " δ᾽ 5. Ν Ἂ 
καὶ Ὁρομιίος ἔσται" τἄλλα ὁ αὕτοὸ σημανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

στροφή. 

» Ν ΄ ΄ » 3 2 » 
ἴτε θοαὶ Δύσσας κύνες ἔτ᾽ εἰς ὄρος, 

, 

θίασον ἔνθ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, 
ἀνοιστρήσατέ νιν ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ 

στολᾷ, 980 

μαινάδων ὃ κατάσκοπον λυσσώδη. 
ον ῳ Ν 

μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας 
Ὰ , ") 
ἢ σκοόλοπος ὄψεται 

δοκεύοντα, μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει 
ν Ν “ 

“τίς ὅδε Καδμείων μαστὴρ ὀριδρόμων ἐς ὄρος 
5 “ 

ὄρος ἔμολεν, 986 
2 53 7, 
ἔμολεν, ὦ βάκχαι ; « 

981. Τα τούτο ᾿ηἀϊ]οαίοϑ ὕ6 ψϑηῦ οἵἩ ἃ 501140]6 ; ἄσκοπον σκόπον 
ΕἸΣ ; ἐπὶ κατάσκοπον “ ΠΟΙΏΡΒΟΙ 816 ὟΥ ΘοΚΙθίῃ ; ρϑιῇ, ἡμεροσκόπον. 

986. ὀριδρόμων ΚἰγοΒ ΠΟΙ ; ὀριοδρόμων Ῥ. 

Ἐ 



ὅ0 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

τίς ἄρα νιν ἔτεκεν ; 
3 Ν 3 “ Ὰ δ 

οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναικῶν ἔφυ, 

λεαίνας δέ τινος ὅδ᾽ ἢ Τοργόνων ΔΛιβυσσᾶν 
γένος. 

ἴτω δίκα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος 992 

φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 
Ν 5 3 5 3 , , τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον ᾿ὡχίονος γόνον 

γηγενῆ" - 

ἀντιστροφή. 

ὰ Ἰδί ῶ ’ “ 3 3 ἴω, 997 

ὃς ἀδίκῳ γνώμῳ παρανόμῳ τ΄ ὀργᾷ 
λ » 7, 2 ᾿ , Ὰ 

περὶ σὰ, Βάκχι,, ὄργια ματρός τε σᾶς 
7 7] ῇ ᾽ὔ ,ὔ 

μανείσᾳ πραπίδι παρακόπῳ τε λήματι στέλ- 

λεταῖι, 
Ν 3 ,ὔ 4 ΄ ᾽ὔ 

τὰν ἀνικᾶτον ὡς Κρατήσων βίᾳ. 1001 
,] ΄, 5.ϑΟ(ἕΞῚ ΄, 3 7 

γνώμαν σώφρον ἀθάνατον ἀπροφασίστ- 
Ν [οὶ 7 μ. 

ὡς ἐς τὰ θεῶν ἐφυ 
, ΄ }.ν 3) 7 

βρότειον τ ἔχειν ἄλυπος ῥβίος. 

998, λαιμῶν ΤΎνΝ ὮΙ ; δαίμων Ῥ ΑἸά. ; 80 ἴῃ 1014, 
996. γόνον Ῥ, ψΏΙΟΙ Ἐ]τη5. ομδησθα ἴο τόκον οοταρδιηρ 1016, 

Ῥαῦ {86 Γ8 15 πὸ Γθαβοὴ ΠΥ {16 Ῥοοὺ Βῃοι]α ποῦ ἤδγθ 8864 ἃ ἀΙθγθηῦ 
γα 1 ΘΘΟ ἢ Ῥᾶ5Βθ8ρ, 858 [886 1ὴ5 ΤΟΡΓΘΘΘ 5 Ὠ1τὴ ἤο Ὦδνβ 40η8. 

998. περὶ... σᾶς ΒολΊσου ; περὶ βάκχι᾽ Ῥ ; περὶ τὰ βάκχι᾽ ΑἸα. ; 
περὶ τὰ βάκχι᾽ ὄργι’ ἃς ματέρος Ἤιτη. ; περὶ τὰ βάκχι᾽ ὄργια τὰ 
ματρὸς ἃς Θομῦῃμθ ; περὶ τὰ βάκχι᾽ ὄργιά τε θεᾶς ματρὸς ΔΝΥ̓ ΘΟΚΙ6Ίη, 
0 ἀοίθη 5. ὑπ 6 Ῥοϑιθίοῃ οἵ 0Π6 τε ὈΥ͂ Ῥαββθρθ5 1|κ6 φράζων ἅλωσιν 
Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν ΑΘ50ῃ. Ασϑιῃη. ὅ89. ᾿]Πη5. ΤΟ] ἃγοϊὰ {6 
ὩΘΟΘΘΒΙΟΥ οὗ 5 ]θοῦηρ ὄργια ἴο ϑγηχεδ8. ὈΥ͂ τοϑαϊηρ ἔργα Ἰηϑύθϑα 
οἱ 10, 

1000. μανείσᾳ Βτοᾶδοιβ : μανεῖσα Ῥ. 
1002. γζώμαν.. .. βίος Κα. δἀορύϊησ, ἀθάνατον ἴγοτη ΜΑΙ ΉΪΔ6 

ϑηἃ βρότειον ἴροτῃ ΒΟΠΌΠΘ; γνώμαν σώφρονα θάνατος ἀπροφάσιστος 
εἰς τὰ θεὺν ἔφυ βροτείῳ τ’ ἔχειν ἄλυπος βίος Ῥ; [88 οἤϑηρθ οἵ ἀπρο- 
φάσιστο; ἴο ἀπροφασίστως 15 Τ68}} 0 ΟἤδηΡΘ δὖ 8]1, 50 οἴζθῃ ἴιδύθ 
ψγ6 τηρί ἴῃ Ρ [Π8 οοῃἤιδίοῃ. μοῦνα ο δά ὦ ; ἃ θνατοῖς ἀπροφάσιστος 
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τὸ σοφὸν οὐ φθόνῳ χαίρω θηρεύουσα, τὰ δ᾽ 
ἕτερα μεγάλα 1006 

φανέρ᾽ ἄγοντ᾽ ἀεὶ 
ἐπὶ τὰ καλὰ βίον, 
ὦμαρ ἐς νύκτα τ᾽ εὐαγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν’ 

τὰ δ᾽. ἔξω νόμιμα δίκας ἐκβαλόντα τιμᾶν 

θεούς. 1010 

ἴτω δίκα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος 
φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ . 
τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον ᾿Βιχίονος τόκον 

γηγενῆ. 

ἐπῳδός. 

φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν [δράκων] 1017 

ἤπου πυριφλέγων ὁρᾶσθαι λέων. 
ἴθ᾽, ὦ βάκχε θὴρ, θηραγρέτᾳ βακχᾶν 1020 

[γελῶντε προσώπῳ] περίβαλε βρόχον θανά- 

σιμον γελῶν 

ἐπ᾽ ἀγέλαν πεσόντα τὰν μαινάδων. 
Ἠδιτῃ. ; ἃ θνατοῖς ἀπροφασίστοις Θϑηαγ5 8Δη6 ὙΥ̓ ΘΟΚΙοῖη. δαηάᾶγϑ 
ὑγϑβ]αῦθθ 15. οὐ. τοϑαϊηρ “116 ὈΘΟΟΤΉΘ5. Ῥϑίμ]685 1 νγ ΚΘῸρ ἃ 
ΤΡ Ὀοθυῦπρ' τηουῦθ]β, ἃ. ὑθτα θ 6} Ὠ]Οἢ ὈΘΙΟΠρΘ. ὕο τηοῦῦα] ΤῈ 
Ὑ, 80 8186 Ῥτοιηρῦ ἴῃ ὑμῖν οὐθάϊθησα ἴο [ϊηρθ ἀϊνιηθ᾽ ; δηα Ἡδηη.᾽ 5, 
“015. ἃ Ῥδ᾽)1685. 116 10 ΚΘΟΡ ἃ ὕϑιιροῦ {Π|8ὺ} 15 τηοτία] δηᾶ ὙΠΟ 
διηοησϑῦ τοῦδ] Π16ῃ ΤΉΔΪΚ 65 110 ΘΧΟΊΊ56 ΜΠ γοσαγα ἴο ὑΠι1108 αἰν]η6.᾽ 

1006. φθόνῳ ΑἸά. : φθονῶ ᾿ς 
1007. φανέρ᾽ ἄγοντ᾽ ἀεὶ ΕἾχ, ὙΥ ΘοΚ] οἴη, ϑαμᾶγϑβ ; φανέρ᾽ ἰόντ᾽ ἀεὶ 

ΤΠΟΙΆΡΒΟΙ ; φανερὰ τῶν ἀεὶ Ῥ. 
1017. 1 μᾶνϑ Ὀγβοϊζοίθα δράκων ; 586 Οὐχ τη. 
1020. θὴρ 15 ᾿Ἰηβογίθα Ὁγ Βα. ; ἴθ᾽ ὦ βάκχε θηραγρότα ἰδι δ  ϑέτα 

ΑἸα.) βακχῶν Ῥ ; θηραγρεύτα Ναποῖὶς ; θηραγρεύτᾳ Ἰ)ϊη. ὙΥ̓ΘΟΚΙ 611, 
ΘΔ ΥΒ. 

1021, 1022. γελῶντι .. μαινάδων Ἐϊ4. Τηϑῖη] οἡ {Π6 βασρθδ- 
ἰϊοῃ οὗ Ῥαϊον ; βρόχον ἐπὶ θανάσιμον ἀγέλαν Ὠϊηαουῖ. πεσόντα Ρ: 
πεσόντι γυϊρ, 



ὅ3 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ὦ δῶμ᾽, ὃ πρίν ποτ᾽ ηὐτύχεις ἀν᾽ “Ἑλλάδα, 1028 

Σιδωνίου γέροντος, ὃς τὸ γηγενὲς 

δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος ἐν γαίᾳ θέρος, 
ὥς σε στενάζω, δοῦλος ὧν μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 
[χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν]. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν; ἐκ βακχῶν τι μηνύεις νέον ; 1080 
ΑΤΤ', Πενθεὺς ὄλωλε, παῖς ᾿᾿χίονος πατρός. 

ΧΟ. ὦναξ Βρόμιε θεὸς θεὸς φαίνει μέγας. 
ΑΤῚ. πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 

χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταις, γύναι; 
ΧΟ. εὐάζξω ξένα μέλεσι βαρβάροις: 108 

οὐκέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 
ΑΤῚΤ᾽. Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις ὁ ἢ 

ΧΟ. ὁ Διόνυσος, ὁ Διόνυσος, οὐ Θῆβαι 

κράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. 
ΑΤῚΤ' ξυγγνωστὰ μέν σοι, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 

κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν. 1040 

ΧΟ. ἔνεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ θνήσκει 
ἄδικος ἄδικά τ᾽ ἐκπορίζων ἀνήρ; 

ΑΤῚΤ' ἐπεὶ θεράπνας τῆσδε Θηβαίας χθονὸς 
λιπόντες ἐξέβημεν ᾿Ασωποῦ ῥοὰς, 
λέπας Κιθαιρώνειον εἰσεβάλλομεν 1048 
Πενθεύς τε κἀγὼ, δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην, 
ξένος θ᾽, ὃς ἡμῖν πομπὸς ἣν θεωρίας. 

1029. Τηϊοιροϊαύθα ἔροσα {ῃ6 Νίϑᾶβα, οὔ ψ ὩΔΟι Ὁπ6 ᾿πὐθυροϊαῦοι 
ψῦ85 τοι θα ὃν 1054 Ῥθ]ον. 

1082. ΤῊΘ τϑρϑυϊοῃ οὗ θεὸς (ἴῸΥ [Π6 5α1κθ οἵ {Π6 τηθϑίτϑ) 15. ἀπθ ἴο 
Ἡδιτηαμμ. 45 διτϑηροα ἴῃ ὑπ6 ἰοχὺ {Π6 τηοῖτϑ 15 ἀοοὨΤηδ0. 



ΒΑΚΧΑΙ͂ 58 
Ὰ ἣ' Ν 

πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵξομεν νώπος, 
7 5. 3 φ Ν Ν ΄ » τά τ᾽ ἐκ ποδῶν συιγηλὰ καὶ γλώσσης ἄπο 

ς ς Ὰ 2 ς , 
σώζοντες, ὡς ορῷμεν οὐχ ορώμενοί. 1050 
3 » »» ἢ ) ΠΣ ὃ ’ 
ἣν δ᾽ ἄγκος ἀμφίκρημνον, ὕδασι διάβροχον, 

΄ 7 

πεύκαισι συσκιάζον, ἔνθα μαινάδες 
“ ω. “ “ 

καθῆντ᾽ ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις. 
ς ν Χ 3 ἴω ΄, 2 “ 

αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν θύρσον ἐκλελούποτα 
Ἂ 7 Δ 

κισσῷ κομήτην αὖθις ἐξανέστεφον, 106 

αἱ δ᾽ ἐκλυποῦσαι ποικίλ᾽ ὡς πῶλοι ζυγὰ 
Ἂ 3 77 “ 7] 

βακχεῖον ἀντέκλαζον ἀλλήλαις μέλος. 
Ἁ 9 [φ 7 “ [φ ΄“ 

Πενθεὺς δ᾽ ὁ τλήμων, θῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον, 
5) Ω7 ᾿ , 2 Ω ν Ψ ἔλεξε τοιάδ᾽" ὦ ξέν, οὗ μὲν ἕσταμεν, 

ἴω ,ὕ 

οὐκ ἐξικνοῦμαι μαινάδων ὄσσοις νόθων: 1060 

1048, ποιηρὸν ΑἸά. ; πικρὸν Ῥ; χλοηρὸν Ῥϑδοαάορταρ, 676. 
1049. ἐκ ποδῶν Ῥβοπάορτορ. 1077 ; ἐκποδὼν Ρ ΑἸά. 
1060. ὁρῷμεν ΜΆΒρΥ. ; ὁρῶμεν (ΜΈΪ]ΟΏ σου] ΟὨ]Υ ἨὈῸ {Π6 1η- 

αἸοαθν 6) Ῥ. 
1060. ὄσσοις νόθων Ἐά., ψο οὐἷσ, οοπ͵θούατοα ὄσσοιν νόθων, 

Ῥαῦ πον ΜΙ 600 δῃὰ ὥδηανβ ὈΓΘο 5 ὄσσοις νόθων ; ὅσοι νόθων Ῥ 
ΑἸά. ; Ῥα5 τηδᾶθ {6 τηϊϑύαϊκα Π 6 αὐ αύοα ἴο ὑμδαῦ οοάθα (1θᾶν- 
ἴηρ οαὺ 016 ἴῃ [Π6 ο880 οἵ ἀο.Ὀ16 [ο 615) ἴῃ 286, 2562, ὅ96, 722, 
028, 944, 1100, 1104. ϑοτηθ οὗ ᾧπθ οὔπϑι οοῃ]θοῦατθθ Ῥχοροβοᾶ 
618 81᾽6 οὐ ϊοἰβϑα 1 Π6 Οομηη. 'ΠΘΥ͂ 8168 81] νιὑϊαῦθα ὈΥ {Π6 ἴδοὺ 
ὑμαῦὺ ΠΥ 16 Ῥαβθά οὐ Ἡ. ϑύθρῃθηβ᾽ βοίϊοιβ {{8}18η οοαΐοθδ Ἰὰ 
ὙἘΪΟῊ μὰ οἰαίοα ἐῃαὲ Π6 [ου πα ὅσον δὰ μόθων. ΤῺ6 οὨΙοξ οὗ Πϑτὴ 
ΔΥῸ ὅποι μόθων Μιϑργ. ; ὄσσοις μόθον Ἡφδίῃ ; ὄσσοις ὅσον Ἤ1Ώ). ; 
ὅσον ποθῶ ἘΠη)5. ; ὅσαι μαθεῖν Θοα]ῖσοῦ,. Το {ῃ8686 τη ὺ 6 δα θα 
ΒΌΘΙ. ΘΟΠ͵ΘΟὔΤΘ5. ἃ85 ὠστρημένων ΜΆΙΟΉ ΝΥ ΘΟ] 6 ῬΥϊηβ. ἴῃ 15 ἰοχῦ 
Δα ΜΉΘ ἄοοθβ ποὺ δυθῃ φῬγοίθηα ἴο ἢδγο 8Ὴγΐ Κη οἵ διῦπουῦν 
Βουιϊοτι5 ΟΥ Οὐ 56; ὠστρημένων οδ 6 Βοδῃηθα δα δ ὈΘ 
ὑγϑηβιαίθα, δηἃ 1 βΈΡΡοβθθ ὑμπδᾶῦὺ ὕμθῖθ 81΄6 δὖ Ἰϑαϑῦ ἃ ἀἍζθὴ οὐχ 
ὙΟΥβ οὗ ΜὨΙΟὮ δἃ5 ταῦ τϊρῦ 6 5814, δηα ΨΏΙΟΩ ουα ἤδγθ 85 
ϑοορᾷ ἃ τ]Ἱρηῦ ἴο βίδηα 618. 

ΤΙ 81ὴ ρυαῦῆθα ἴο 866 {ῃηὶ Μτ. Μϑδομαρη θη, τηϑην οἵ ΨῇΟΘ86 
ΒΏΤΘΜα ΓΘΙΏΔΥΒ οὐχ {815 Οὶαν 1 παν αποϊρα, Ὑγ065 Οἰαβδίοαϊ Πουΐοιῦ 
γο]. 11. Ρ. 226 “ΤῊΒ τραάϊησ ὄσσοιν νόθων ΒΘοΙὴ5 ἰο ΤῺ8 ἈΠαϊΘϑυο- 
ΔΌΪΥ τὶσῦ; ὕμπουθ 185 πούῃϊηρ ἰο Ὅ6 5818 [ὉΣ πΠ6 γτϑαάϊηρ ὅποι 
μόθων.᾽ ΤὍδΥΘ ΒΟ 1 ΟΠ), ὑπαὺ ὅποι μόθων 15 ΟοΥΘΙ ]Ὺ ἡ ΟΠ, 



54 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ὄχθον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ̓ χλάτην ὑψαύχενα 
ἴδοιμ᾽ ἂν ὀρθῶς μαινάδων αἰσχρουργίαν. 

φ 3, [οὶ , ψχἦή᾿ς κα τοὐντεῦθεν ἤδη τοῦ ξένου τι θαῦμ ορῶ. 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον 
Ἂ᾿ 3 3 ᾿ ,ὕ Λ 

κατῆγεν, ἤγεν, ἦγεν ἐς μέλαν πέδον" 106 

κυκλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 
τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἑλκεδρόμον, 

ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὁ ξένος χεροῖν ἄγων 
ἔκαμπτεν ἐς γῆν, ἔργματ᾽ οὐχὶ θνητὰ δρῶν. 
Πενθέα δ᾽ ἱδρύσας ἐλατίνων ὄξων ἔπι 1070 

ὀρθὸν μεθίει διὰ χερῶν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ᾽ναχαιτίσειέ νιν. 
3 ν" 353»ϑ.ᾷϑ 2 5 Ν 527) 3. 5» 7] 

ὀρθὴ δ᾽ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ᾽ ἐστηρίζετο, 
“ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. 
ὠφθη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε μαινάδας - 107 

ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἣν θάσσων ἄνω, 

καὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾽ εἰσορᾶν παρῆν, 
3 3 5327 ΄ φ λ 2 7 ᾿ 

ἐκ δ᾽ αἰθέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰκάσαι 
Διόνυσος, ἀνεβόησεν, ὦ νεάνιδες, 
2 Ν ς ω 3 Ν 2 7 35. ν 
ἄγω τον υμᾶς καμεὲ Ταμὼ Τ᾽ Οργιᾶ 1080 

γέλων τιθέμενον: ἀλλὰ τιμωρεῖσθέ νιν. 
καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, καὶ πρὸς οὐρανὸν 
καὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 

΄ 3 22 Χ Ἂ γ,. ὦ ,ὕ 
σίγησε δ᾽ αἰθὴρ, σῦγα δ᾽ ὕλιμος νάπη 

1061. ὄχθον. . . ᾽λάτην Τυτν τ ; ὄχθων δ᾽ ἐπ’ ἐμβὰς εἰς ἐλά- 
την Ῥ; ἐς ἐλάτην Ἠδιτη. : ἢ ἐλάτην Βομόπο Υ Θο ΚΙ δίῃ βδηᾶνϑ. 

1068. τι θαῦμ᾽ Ρ΄ ; θαῦμ’ ῬῚ ; θαυμάσθ᾽ Ν, δαοῖκ ; θέαμ᾽ ὙΥ ΘοΚΙ οἴη, 
ψ8Π0 απούθβ 760 οὗπερ τὸ δεινὸν ἣν θέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 

1066. κυκλοῦτο ΑΪα. : κυκλοῦται Ῥ. 
1067. ἑλκεδρόμον ϑοα] σον ; περιφορᾶν ἕλκει δρόμον ῬῚὶ , ἕλκη Ῥ", 

ΑἸΆ. ; ἑλικοδρόμον ΒιΘΙ51κ6 Βοτη τηοϑῦ τάχη 66 α. [Ο]]ονν. 
1084. ὕλιμος Ῥϑοιάορτορ, ; εὔλειμος Ῥ ; 566 ΟΟΙΏΙΩ. 



ΒΑΚΧΑῚ δὅ 

φύλλ᾽ εἶχε, θηρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν. 108 
αἱ δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 
ἔστησαν ὀρθαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας. 
ςῳ 5 ᾿ 7) ς 5.»βΟ , 
ὁ δ᾽ αὖθις ἐπεκέλευσεν" ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 
σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι, 
ἧἦξαν πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες, 1090 

ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δρομήμασι, 
, ᾿ , 7 , δ᾽ αΣ ἡ 

μήτηρ ᾿Αγαύη ξύγγονοί θ᾽ ὁμόσποροι 

πᾶσαί τε βάκχαι" διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων θεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 
ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 109 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους 
ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, 

ὄζοισί τ᾽ ἐλατίνοισιν ἠκοντίζετο' 

ἄλλαι δὲ θύρσους ἵεσαν δι’ αἰθέρος 
Πενθέως, στόχον δύστηνον: ἀλλ᾽ οὐκ ἤνυτον. 

- Ν φ ζρ 7ὔ ᾽ 

κρεισσον γὰρ ὕψος τῆς προθυμίας ἔχων 1101 

καθῆστο τλήμων, ἀπορίῳ λελημμένος. 
΄, Χ «Λ ἴω “ τέλος δὲ δρυΐνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους 

ῥίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 
2 Ν ᾿ , 7 3 2 5, 7 
ἐπεὶ δὲ μόχθων τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον, 110ὅ 

1087. ὀρθαὶ Ρ ; ὀρθὰ ' ΘΟ ΚΙ6η ἴῃ {Π6 βθη86. οὗ “6 Υ ὉΡΙΟΪκοα ἂρ 
ΤΠ 61} 6815,᾿  ΏΙΟ. ἢὯθ αἀθίθμαβ ὈΥ απούϊηρ ΒΟΡΗ. 1]. 27 νθθγο {ῃ8 
ΤΟΙΘΥΘΏΟΘ 15 ἴο 8. ὨΟΥΒΒ8. 

1090, 1091. Τ Ββᾶνα ἀοίβη θα {Π|686 σϑύβθβ ἴῃ ὕΠ 86 Οοτητη. ἀσαϊηϑῦ 
188 οοπ͵θούαγοβ ἥσσονα (ΗΠ 684{}} δῃηῃὰ τρέχουσαι (ΒΟ 6). 

1096. κραταιβόλους Ῥβοπάορστθοσ, ; κραταβόλους Ὁ. 
1098. ὄζοισί τ᾽ Ἤδγηη. ; ὄζοισι δ᾽ Ρ. 
1100. Τίενθέως στόχον ΠδΙΒΙτο ; Πενθέως τ᾽ ὄχον Ῥ οταὶὑὐηρ ΟῊΘ 

οἵ {Π|6 σσ 885 ἴῃ 1060. 
1102. λελημμένος ΜϑοΥ. ; λελησμένος Ῥ ΑἸά. 
1109. συγκ. Ῥ΄; συντριαινοῦσαι ῬΊΘΥΒΟΙ ; συντρ. κλάδοις Υ ΘΚ]. 
1104. ἀνεσπάρασσον ; Ῥ οὔθ οη6 οὗ {6 σσ 8ἃ5 ἴῃ 1060, Ῥαΐ 

Π618 σ᾽ 15 ΘΠ ΡΟΥΒΟΡΙ6α. 



δ6 ΕΎΡΠΠΔΟΥ 

ἔλεξ᾽ ᾿Αγαύη, φέρε περιστᾶσαι κύκλῳ 
πτόρθου λάβεσθε, μαινάδες, τὸν ἀμβάτην. 

θῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ θεοῦ 

χοροὺς κρυφαίους. αἱ δὲ μυρίαν χέρα 
προσέθεσαν ἐλάτη κἀξανέσπασαν χθονός" 1110 

ὑψοῦ δὲ θάσσων ὑψόθεν χαμαυπετὴς 
πίπτει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασι 
Πενθεύς" κακοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνθανε. 

πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερία φόνου, 
καὶ προσπίτνει νιν" ὁ δὲ μίτραν κόμης ἄπο 111ὕ 

ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνοι 
7 3 ΄ Ν 7 ’ὔ 

τλήμων ᾿Αγαύη, καὶ λέγει, παρηίδος 
ψαύων, ἐγώ τοι, μῆτερ, εἰμὶ παῖς σέθεν 
Πενθεὺς, ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις ᾿Εὐχίονος" 

» Σ φ' .΄ 7 Ν ων 5 ᾿ 
οἴκτειρε δ ὦ μῆτέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 1150 

ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν κατακτάνῃς" 
ἡ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 

,ὔ ε 7 3 2 "33 ἃ δ Ὁ 

κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρὴ φρονεῖν, 
ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειθέ νιν. 
λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 1126 

πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος, 
ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σθένους, 
3 53. ς Ν 3 7, 2 ͵ »“ 

ἀλλ᾽ ὁ θεὸς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 
ἽἼ ᾿ν δὲ 3 Ν θ 7 95.»ϑ. 5 7 νὼ δὲ τἀπὶ θάτερ᾽ ἐξειργάζετο, 
ς “ 7] Αὐ “ 2). κΚ" Ὰ 
βηγνυσα σάρκας, Δυτονοή Τ ὄχλος Τε πτας 1180 

ἐπεῖχε βακχῶν" ἣν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοὴ, 
ὁ μὲν στενάζων, ὅσον ἐτύγχανεν πνέων, 

1114. ἱερία Τοῦτα ; ἱερεία Ῥ, 
1116. κτάνοι Βταηοῖς ; κτάνῃ Ρ. 
1124, βακχίου ΑἸ]ά. ; βακχείου Ὁ. 
1182. στενάζων ΑἸά. ; στυγνάζων Ῥ. 



ΒΑΚΧΑῚ 

αἱ δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, 
. ἡ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" γυμνοῦντο δὲ 

πλευραὶ σπαραγμοῖς" πᾶσα δ᾽ ἡματωμένη 118 

χεῖρας διεσφαίριζε σάρκα ἸΤ]ενθέως. 
κεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 
πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαθυξύλῳ φόβῃ, 
οὐ ῥάδιον ζήτημα" κρῶτα δ᾽ ἄθλιον, 

ὅπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν, 
7 3.ϑ.ἁ 5 53.ϑ, γῦ 7, ς 3 7] 

πήξασ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον θύρσον ὡς ὀρεστέρου 
͵ 4 Ν “ “ φέρει λέοντος διὰ Κιθαιρῶνος μέσου, 

λιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι μαινάδων. 
χωρεῖ δὲ θήρᾳ δυσπότμῳ γαυρουμένη 

“ 5 " 3 3 “ 7 
τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀνακαλοῦσα Βάκχιον, 114 

τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας 
ϑ τὸν καλλίνικον, ἡ δάκρυα νικηὴ φορεῖ. 

3 Ν Ν ω “ΟΣ 5 Ν ἴω -“" ἐγὼ μὲν οὖν τῇδ᾽ ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾷ 
2 3 2 7 Ν “ Ν ΄ ἄπειμ᾽, ᾿Αγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 
τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέβειν τὰ τῶν θεῶν 1180 

΄ 5 35.ϑ Χ Ν ’, 
κάλλιστον οἶμαι ταῦτὸ καὶ σοφώτατον 

θνητοῖσιν εἶναι χρῆμα τοῖσι χρωμένοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀναχορεύσωμεν Βάκχιον, 

1188. ἀνέφερε Ῥ ΑἸα, ; ἑλένην Ῥ; ἄγε, φέρ᾽ ἡ μὲν ὠλένην. .. 
γυμνοῦτε δὲ 

1186. 
1187. 
1141. 
1148, 
1181. 
119, 

πλευρὰς Ἡ ΘᾺ. 
διεσφαίριζε ΑἸ]α, ; διεσφέριξε Ῥ.- σάρκα Ρ ; σάρκας ΑἸά, 
στύφλοις ΒΑΓΠ65 ; τυφλοῖς Ρ ΑἸά, 
πήξασ᾽ Βηοάδθαβ ; πτήξασ᾽ Ῥ. 
τῇδ᾽ ᾿Ιηβουτύθα ΌΥ ἘΙβῖκο. 
ταὐτὸ Ἡ6Ι5Κ6 ; γ᾽ αὐτὸ Ρ. 
Βάκχιον ΤΠ ΥΠ. ; βακχείων Ῥ ; βακχεῖον ΛΑἸΆ. 

1140 
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ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 
τὰν τοῦ δράκοντος ἐκγενέτα [ἰενθέως 11δ 
ὃς τὰν θηλυγενῆ στολὰν 

νάρθηκά τ᾽, ἐπακτὸν “Αἰδαν, 

ἔλαβεν εὔθυρσον, 

ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 
βάκχαι Καδμεῖαι, 1160 

τὸν καλλίνικον κλεινὸν ἐξεπράξατο 
ἐς γόον, ἐς δάκρυα. 

Ν 2 Ν 3 “ ,ὕ 
καλὸς γῶν, ἐν αἰματι σταζουσαν 

περιβαλεῖν χέρα. 1168 
4' 3 )) ΩΝ Ν 3 ῇ ς 7 
ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ ἐς δόμους ὁρμωμένην 
Πενθέως ᾿Αγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 
ὄσσοις, δέχεσθε κῶμον εὐίου θεοῦ. 

1155. 1 ἢᾶνϑ σίνϑῃ {Π6 τϑδαϊηρ οὗ Ρ (ἐκγενέτα 15 ὕΠ6 σβῃ.) ; ΑἸά, 
86 α5 τοῦ Ὀοίοτθ Πενθέως, δα 1 15. ποὺ Ἰχηρυο4}016 ἐμᾶῦ Πενθέως ΟΥ̓ 
τοῦ Πενθέως 15 ἃ σ]ο55 ΨὨ]ΙΟ, 88 οτδρῦ ἰηἴο 06 ἰοχύ. 

1167. ἐπακτὸν “Αιδαν ἘΔ. : πιστὸν Αιδαν Ῥ ΨΏΪΟΝ 1 5011] τη81}- 
ἰαϊῃ 5 ποὺ ΟΥ̓ΘΒΙΚ ΓῸΥ “ογίαϊ ἀθαίῃ ̓ ; πιστὸν “Αἰδὰν ΘΟ] ΟἸ]Υ͂ 
τηθϑῃ “110 {π], ὑγαβοου  ν ΤΟ Δ’ ΟΣ “Ῥούδ]6 Τα ῖδ,᾿ “ἀθαύῃ ὈΥ͂ ἃ 
Ῥοϊίοη.᾿ ΤΈΠΑΚΤΟΝ δη ἃ ΤΕΠΙΣΤΟΝ 81Ὶ6. ὨΘΔΙΥ 1] ΡῈ 158 0]6 
1ὴ ὉΠ ο1815 ἴῃ ΜΨΙΟἢ Καὶ 15. ὙΘΥῪ οἴὔθηῃ σοη 866. Μ] το ; 80 ὑπμδὺ 1 [86 
Α οὗ ΤΈΠΑΚΤΟΝ ψ616 ον }]οοΟ Κοα [Π6 ψορα Μοῦ] Ὀ6 τοϑὰ ΤΕΈΠΊΣΤΟΝ. 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ ΟΥΠΘΥ ΘΟ )ΘοῦασΘ ΨΏ]ΟΏ βθοτὴβ δὺ 811 Ῥγοῦδ}6 15 ὑπδῦ οὗ 
Ὅτ. Βοιὰ πιστὸν “Αἰδὰ “8 ψΘΙΎΔΗΥ (ρίφηιδ οΥ Οηιθη.) οἵ ἀθαύῃ,᾿ 1 
6 816 ἴο δΔάμϑιθ ἴο ψουὰ8 δνίηρ ὑπ 6 ΤηΘΌ108] ναῖαθ οἵ πιστὸν 
“Αἰδαν. Τῇ ἴῃ 8 ΔΌΒθιμοθ οὗ δὴ δη 15 ΠΣ} 6 Δ32 8110 7 ΟΌΤΒΘΙγ 68 Το 
την Π6 τηοῦα οὗ {6 Τὴη8 τϑϑαϊτρ, )7ὰὸ ὁ4η οὗἁἨ σοαγβθθ. τοδα 
Βιστονίδων ἰῦη ΤΥ δῦ. Ἰογ. ΤρΎδτη 8. οἰθσδηῦ κισσοχαίταν (60. 
1066) ἰῖ5 ὕοο 16 οὗ {ΠῸ τὴϑ; διὰ Μν. Μίϑδοῃϊοο! βΒ ἐπὶ στόμ᾽ Αἰιδα 
οα5 ποῦ ρίνϑ 8. 5} 015]}8 οὐ οῦ 5686. 

1161. ἐξεπράξατο Ῥ ; ἐξεπράξατε να]σ. 
1162. γόον δηΐου ; γόνον Ῥ. 
1165. περιβαλεῖν χέρα ννὰ8 ΔΡΌΑΤΘΉΓΚ τοϑα Ὁν Ῥϑοθάοστοσ, 0 

Β85 ἐν αἵματι στάζουσαν εἰσφέρειν χέρα Ἰ0δ2 ; χέρα περιβαλεῖν τέκνον 
Ῥ, ψίοΥο τέκνον 18. ῬΥΟΌ. 8 ρΊοββ Ῥουσονγθα, Ποτη Μοά. 1248 τέκνοις 
προσβαλεῖν χέρα, ἃ. ῬαΑΒθδΡῸ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΓΘΘΘΙῊ Ὀ]1Π᾽ 015. 

1166. δόμους ϑύορ 6:8 ; δρόμους Ὁ. 
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ΑΓΑΎΗ. 

στροφή. 

᾿Ασιάδες βάκχαι. ΧΟ. Ὑτί με ὀρθεῖς ὦ ;Ὁ 

ΑΤΙ. φέρομεν ἐξ ὀρέων ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαθρα, 
μακάριον θήραν. 1171 

ΧΟ. ὁρῶ καί σε δέξομαι ξύγκωμον. 
ΑΤΙΓ, ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων ὦ -- ο -- 

σῷ -- ὡὧ νέον λὶν, 

ὡς ὁρᾶν πάρα. 
ΧΟ. πόθεν ἐρημίας ; 117 

ΑἸ, Κιθαιρὼν ΧΟ. τί Κιθαιρών; 

ΑΤ', κατεφόνευσέ νιν. 
ΧΟ. τίς ἃ βαλοῦσα πρώτα; ΑἸ΄. ἐμὸν τὸ γέρας. 

μάκαιρ᾽ ᾿Αγαύη κληζόμεθ᾽ ἐν θιάσοις. 1180 
ΧΟ. τίς ἄλλα; ΑΤ΄. τὰ Κάδμου ΧΟ. τί Κάδμου; 

ΑΤ'. γένεθλα 

μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔθιγε θηρός. ΧΟ. εὐτυχής γ᾽ ἅδ᾽ ἄγρα. 

1169. ΤΊια Ῥεβϑὺ οοῃῇ. 15. Ηθυτη.᾿5. τί μ᾽ ὀροθύνεις ὦ ; Ὀὰΐ ΨΏΘΏΟΘ 
ΔΙΌΒΘ. [6 ΟΟΙΤΆΡΌΟΙ ὁ ΟΥ̓ΠΘῚ Οομῃ]θοῦπρα5. ὕγχανϑὶ 501} ΜΊΔΟΥ οἵ 
[ἢ 8 1η8. 

1171. θήραν ῬΙαῦ. γι. Οτα88. 88; θήραμα Ῥ δῃηά ῬΙαΐ. Μοῦ. 501. 
Αονϑ ἴῃ 868 Ῥ 85 θήραμα δηα ἸΩΒΏΥ͂ 64 ἃ, οοἴτοοῦ ο θήραν, Ὀπὺ 
ὉΏογΘ ὑπ 6 τϑδαϊηρ οἵ Ῥ 566 1ὴ5 ἴο Ὀ6 τὶσηῦ. ΒΆΡΓΠΘΥ, 85. Ῥοτ ΡΙ]αῦ. 
ἴῃ [6 ΖχχΧ,6 οΓἹ Ογαϑθι5 αινὰ Ῥο]γ θητ5 ν]]. 41 816 εἶδ 8.1]. μακάριον 
10 566 125 886 ἴο τηϑκθ ὑῃδῦ 5]|σῃὴῦ οἤδηρθ Π616, ΤΠΕΥ ψ οι] ποῦ Ὀ8 
ἸΠκοὶγ ἴο αἀποίθ μακάριον ΘΡΤΟΏΘΟΙΙΘΙΥ͂ ἴου μακαρίαν, ΤῃοαρΡἢ ὑπο 
γτηϊσῦ ΘΆΒΙΥ οἷνθ ΥΟΠΡῚΥ ὄρεος ἴον ὀρέων, 85 ὕΠϑγ ἀὁ ἴῃ 1189. 

Ἴ174. λὶν Η. ΘΥΘΡΏΘΗ8 ; λέοντος --υυὦ - νέον ἵνιν ὙΥ ΘοΚ]6]ὴ 
[οΟ]] ον ὉΥ δαπαᾶγϑ; χρυ τὸς μηλοφόνον νέον ἵνυν Νδοηαρσηῃΐθρῃ, 
ὙΠΟ ΘΟΤΗΌ 8188 μηλοφόνοις 1 1η Δρβοῇ. Αρδπι. 717. 

1188. Νδποκ ; εὐτυχὴς τάδ᾽ ἄγρα “ εὐτυχεῖς Ῥῶ. εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ 
ἄγρᾳ ΑἸά. 
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ΑΙ. 

ΧΟ. 

ΑΤ΄ 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ἀντιστροφή. 

μέτεχέ νυν θοΐίνας. ΧΟ, τί μετέχω τλά- 

μων; 1184 

νέος ὁ μόσχος ἄρτι γένυν ὑπὸ κόρυθ᾽ 
ἁπαλότριχα 

κατάκομον θάλλει. 1186 

πρέπει γ᾽ ὥστε θὴρ ἄγραυλος φόβῃ. 
ὁ Βάκχιος κυναγέτας σοφὸς σοφῶς 
ἀνέπηλ᾽ ἐπὶ θήρᾳ 1190 
τοῦδε μαινάδας. 
ὃ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 
ἐπαινεῖς ; ΧΟ. τί δ᾽ ; ἐπαινῶ. 

τάχα δὲ Καδμεῖοι 
καὶ παῖς γε ἸΪενθεὺς ματέρ ΑΤ'. ἐπαινέσεται, 
λαβοῦσαν ἄγραν τάνδε λεοντοφυᾶ 1196 
περισσὰν ΑἸ... περισσῶς. ΧΟ. ἀγάλλει; 

ΑἸ' ψγέγηθα 
μεγάλα μεγάλα καὶ 
φανερὰ τᾷδ᾽ ἄγρᾳ κατειργασμένα. 
δεῖξόν νυν, ὦ τάλαινα, σὴν νικηφόρον 1200 

ἀστοῖσιν ἄγραν, ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυθας. 

ὦ καλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χθονὸς 

1186. θάλλει Δί αϑοτ. ; βάλλει Ῥ ΑἸὰ. 
1187. ἸΓΙτομ οἵ; πρέπει γὰρ ὥστε θηρὸς ἀγραύλου φόβῳ Ῥ ΔΑἸ]ά. 
1189, Βάκχιος ΑἸα. ; βακχεῖος Ῥ ; σοφὸς σοφὸς Ρ. 
1190. ἀνέπ.. . . τοῦδε Ἠδητη. ; ἀνέπηλεν ἐπὶ θῆρα τόνδε Ῥ. 
1196. ἐπαινέσεται ΑἸα. ; ἐπαινεύσεται Ῥ. 
1197. περισσὰν Βτοαδοαβ ; περισσὰς Ὁ ΑἸά, 
1199. τᾷδ᾽ ἄγρᾳ Ναιοκ ; τάδ᾽ ἔργα Ρ ΑἸΙα. 
1200. νυν ΑἸά. ; νῦν Ῥ; 8580 ϑραίηῃ αὖ 1280 : δηᾶ ψι{Π 8. ΒΙΤΏ1]ΑΣ 

πθρ]οοῦ οὗ τηθύτο ἴδετε ἴον ἴδητε ἴῃ 1203. 
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ναίοντες, ἔλθεθ᾽, ὡς ἴδητε τήνδ᾽ ἄγραν, 

Κάδμου θυγατέρες θηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν, 
οὐκ ἀγκυλητοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν, 1508 

οὐ δικτύοισιν, ἀλλὰ λευκοπήχεσιν 

χειρῶν ἀκμαῖσι. κᾷτα κομπάζειν χρεὼν 
καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσθαι μάτην ; 
ς Ν 7 νΝ , ὃ θ᾽ ω ἡμεῖς δὲ ταύτῃ χειρὶ τόνδε θ᾽ εἵλομεν 
χωρίς τε θηρὸς ἄρθρα διεφορήσαμεν. 1210 

σι Ν ς ,ὔ 2 4 , ποῦ μοι πατὴρ ὁ πρέσβυς ; ἐλθέτω πέλας. 
ἸΠενθεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν; αἰρέσθω λαβὼν 

πηκτῶν πρὸς οἴκους κλιμάκων προσαμβάσεις, 
ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τρυγλύφοις τόδε 
λέοντος, ὃν πάρειμι θηράσασ᾽ ἐγώ. 1921 

ΚΑ. ἕπεσθέ μοι φέροντες ἄθλιον βάρος, μοι φέροντες ὁ ρ 
“ Ο Πενθέως, ἕπεσθε, πρόσπολοι, δόμων πάρος, 

οὗ σῶμα μοχθῶν μυρίοις ζητήμασι 

1206. ἀγκυλητοῖς Ναυοῖὶς ; ἀγκυλωτοῖς Ῥ ; Ὀοΐῃ [ὈΤΠῚ5. ἃ΄6. Ῥοϑβ- 
51016. ΤῺΘ [ὈΥΤΆΘῚ 15 Τοπηα ἴῃ Δ 6β0ῃ. ἔγαρτη. 14 δια 8. Ῥοϑῦ δρ. Ατῃ. 
δ84 Ἐὶ αποοᾷ Ὀγ ϑαηᾶγϑδ, ψῆο, μονγθνοῦ, οἹν 65 [Π6 ἸΔΌΓΘΥ ΌΤΙ. 

1207. κομπάζειν Ῥ; βαπαγβ ῬΙΌΡΟΒΘ5 ἀκοντίζειν. 
1209. τόνδε ΑἸά. ; τόδε Ρ. 
1210. χωρίς τε θηρὸς Ῥ ; δΒοῃηθ οαἀα. οδ]οοῦ ἴο [Πη8 π|886 οὗ θηρὸς 

ὙΜΏΪΟΙ 566 1ὴ5 ΘΧΘΟΟΥ Ὁπ6 τὶρσῃῦ ψοτὰ, “γ ἤδύθ Τογ ῬΊ666-1η 88] 
(χωρίς) [86 Ῥθδδι᾽ 5 πὴ 05᾽ ; Αρδνθ 5011} ΤΏ 15 586 Πο] 8 ἃ 11ο0η᾽8 μϑδά 
ἴῃ μοῦ βαῃηά8. Ηθποθ 870586 ὟΥ Θ0Κ]6 1 5 Ἰηοηδίγουβ χωρίς τέ γ᾽ ἀθέρος, 
ΜΏΪΟΙ δἰπηοϑὺ τἶγωβ ἐλλέροις ἴῃ 860, Τῦ ΔΡΡΌΘΑΙΒ [μδῦ ΒΟΙΏΘῸΝ ΠΘΙῸ 
(88 ἄοοβ. ποῦ 580 ΜΏΘΙΘ) ὕΠ6}6 18. ἃ οσὰ ΜΏΙΟ. Τὴδὺ 08 ἀθὴρ, αγχὰ 
ἸΨΉΙΟΙ 15. ΧΡ] ηθα ἐπιδορατὶς, ἀκὶς, δορὶς ; 80 ὑμαὺ χωρὶς ἀθέρος 
Τηθ8115 “ΙΕ Πποιιὖ ἃ 5ρΡ68- ρολιῦ,᾿ δηα Ἐπαν. ἀξ65 δὴ πημθαγα- οὗ σχοτα 
(1 15 8 νον δὖ 411) ἴο ΘχῬ 688 ἃ ΒΙτη}0 18 Ὁποπρῦ ΜὨΪΟΝ ΤηΔῺΥ Β6Π00]- 
Ὀογϑ οου]ά ρεῦ 6] ρθη ]Υ ἴῃ πᾶ] ἃ ἄοζρη αἰήδγοηῦ ᾶγ8. Χωρὶς [88 
ΑἸΤΟΘΑ͂Υ ὈΘΘη 864 Δαν υ 18 }}Υ ἴῃ 1187, δηα {Π6 ψουα 85 80}1164 ἴο 
ῬἈγϑῖοδ)] αἸβτιθιη Ὀθτταθηὺ 15 ἰουπα ἴῃ τράχηλον σώματος χωρὶς τεμῶν 
241, “5. ἀθη1ησ {Π6 θοὸς οι ὑπμ6 ὑγαηκ. 

1212. αἰρέσϑω ; αἱρέσθω Ῥ. 
1215, πηκτῶν Ῥβοαάορτορ, 1265 : πλεκτῶν Ῥ ΑἸά, 
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φέρω τόδ᾽ εὑρὼν ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς 
διασπαρακτὸν, κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 1220 
λαβὼν, ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ. 
ἤκουσα γάρ του θυγατέρων τολμήματα, 

ἤδη κατ᾽ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς 
Ἁ Ἂ 7 7 “- “ σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ, βακχῶν πέρι" 

πάλιν δὲ κάμψας εἰς ὄρος κομίζομαι 199 

τὸν κατθανόντα παῖδα μαινάδων ὕπο. 
Ν λ λ 3 ), 5.» ) Ν 

καὶ τὴν μὲν ᾿Ακταίων᾽ ᾿Αριστέῳ ποτέ 
ω 3 3 , ) 7) 323. ὦ 

τεκοῦσαν εἶδον Αὐτονόην Ἰνώ θ᾽ ἅμα 

ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοῖς οἰστροπλῆγας ἀθλίας, 
τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχείῳ ποδὶ 1280 

στείχειν ᾿Αγαύην, οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν" 
λεύσσω γὰρ αὐτῆς ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 

ΑΤ'. πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεστί σοι, 

πάντων ἀρίστας θυγατέρας σπεῖραι μακρῷ 
θνητῶν: ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμὲ, 128ὅ 
ἣ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας 
ἐς μεῖζον ἥκω, θῆρας ἀγρεύειν χεροῖν. 

φέρω δ᾽ ἐν ὠλέναισιν, ὡς ὁρᾷς, τάδε 

λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσι πρὸς δόμοις 

ὡς ἂν κρεμασθῇ- σὺ δὲ, πάτερ, δέξαι χεροῖν" 

1220. πέδῳ; πέσῳ ΑἸά. Ἡδγοῆ. 85 πέσον" χώριον. Ἰθαῦ ΠΘ18 
ψ6 ἢδγθ πούμϊηρ Ὀαὺ 80. ΘΥΤΟΙ {πὸ {πΠ8ὺ ὙΠΘΙΘΌΥ δὖ 599 {Π6 ΑἸά]η6 
Ῥγθβοηΐβ δώματα ἴο᾽ σώματα, ΜῺ1Π68 ἂδὖ 217 Ρ οσίγοβ. σώματα ἴῸ: 
δώματα. ἸοῦΤΘΘ ψου]ά τοϑα πεσόν. 

1224. πέρι Ῥ ΑἸά. ; πάρα Μαϑργ. δπα να]ρ, ; Ὀαὺ Ὁ 15. ματα το 
566 ΨΗΥ͂ [8 οοργίϑῦβ 1Ε ὑπο ν ἴοαπα {886 βᾶβὺ πάρα ψγοίθ ἀον πέρι, 
ΏΪΟΙ ο8η ΟἸΪΥ 6 ΘΧρ] αἰ πθα ὉΥ͂ ἃ 5.0 {16 ᾿Ἰηϑὶσηὐ 1 ατθοὶς Ἰαϊοτη. 
Οἱ {μ8 οὔμοι μδηά, τηθϑῦύϊηρ ἴῃ 086 Δτομθῦγρθ πέρι ἀπα ποῦ Ὁπάθῦ- 
βίδπαῖησ ἰῦ, [μον που] δὲ ομοθ ψυῖΐα ἀονῃ πάρα. 

1252. αὐτῆς Ρ ΑἸ]8. ; αὐτὴν γα]σ. ; Ὀαὺ 566 ΟΟτΏτη. 
1240. ἂν κρεμασθῇ Ρ ΔΙΑ. ; ἀγκρεμ. Ἠδϑιτα. ; Ὀαῦ 566 ΟὐΙΏΤη. 
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γαυρούμενος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγρεύμασι 1241 
Ω Ἂ ,ὔ Ν 

κάλει φίλους ἐς δαῖτα: μακάριος γὰρ εἶ, 
“ 7» 7 ᾿ 

μακάριος ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 
δι Ν 2 - 5. - 

ΚΑ, ὦ πένθος οὐ μετρητὸν, οὐδ᾽ οἷον τ᾽ ἰδεῖν, 
,ὔ “ ' Ν 3 7 

φόνον ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασμένων. 1245 

καλὸν τὸ θῦμα καταβαλοῦσα δαίμοσιν, 
ἐπὶ δαῖτω Θήβας τάσδε κἀμὲ παρακαλεῖς. 

[οὶ Χ ω ΓᾺ 3 ἴω 

οἴμοι κακῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν. 
[ἢ ς Ν ἰ Ἂ 5 ᾽ὔ νΝ 3 5.»ϑ ΓΜ 

ὡς ὁ θεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μὲν, ἀλλ᾿ ἄγαν, 
, Ἱ Ἂ Βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἰκεῖος γεγώς. 1250 

ο 7 Ν [οὶ 

ΑΤ᾽, ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 
7 23.ϑΜ 7 - Ν 
ἔν τ᾽ ὄμμασι σκυθρωπὸν" εἴθε παῖς ἐμὸς 

Ν Ν ’ 

εὔθηρος εἴη, μητρὸς εἰκασθεὶς τρόποις 
Οὐ .3. 0 “ “ Ψ 
ὅτ᾽ ἐν νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 

χὰ -  Ὰ “ 
θηρῶν ὀρυγνῷτ᾽. ἀλλὰ θεομαχεῖν μόνον 125ὔ 

“ς΄ 3 μι 

οἷος τ᾽ ἐκεῖνος. νουθετητέος, πάτερ, 
Ν ν Ὁ ω σοί τ᾽ ἐστὶ κἀμοὶ μὴ σοφοῖς χαίρειν κακοῖς. 

Ὡ͵) 7 5 Ν “ςἰιἫῆῆ᾽ ΔΝ “ 3 Σ) Α 

ποῦ ᾽στιν ; τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν 
, ς » Χχ 2 7 καλέσειεν, ὡς ἴδη με τὴν εὐδαίμονα ; 

Ν Α ,᾿ Ν 25 
ΚΑ. φεῦ φεῦ: φρονήσασαι μὲν οἵ ἐδράσατε 1260 

“ 

ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινὸν" εἰ δὲ διὰ τέλους 
Ὁ Ν “ΟΞ 5 2 ΄] 

ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽, ἐν ᾧ καθέστατε, 
3 3 [οὶ 7 2 5..Ν ο 

οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 
) 2 γι [οὶ 2 Δ 7 [οὶ ) 55 

ΑΤ΄, τί δ᾽ οὐ καλῶς τῶνδ᾽, ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 

1252. σκυθρωπὸν ΑἸὰ. : σκυθρωπὸς Ῥ. 
1267, 1258. σοί τ΄... ἐμὴν ΑἸα. ; σοί τ᾽ ἐστιν τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ 

ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν Ῥ; σοὐστίν" τίς αὐτὸ. . . ἐμὴν ΚΊΙΧΟΒΠΟΙ͂ σνα]ρ. : 
{886 απθδύϊοῃ 15, ἀ14 ΜΙ αΒασΒ Ἰηγοηῦ 8 ᾿ἴη6, οὐ α1ἃ ὑπ6 οοργιδβύ οὗ 
Ῥ Ῥδρσίῃ [186 νϑῦβθ οοτηπηθηοίησ ΜΙ σοὐύὐστίν, πα θη, πϑνιηρ 
ταῖϊϑθα ὨΪθ8. ουϑδ ἴγοτη 815 ἰδϑίζ, σὸ οῃ ΜΙ [ἢ 6. ὙΘΥ56. ΘΟΤΑΙΠΘΠΟΙΏ 
ὙΠ [28 ὙΘΙΡΥ͂ 51181 ΤΟΥ ποῦ ᾽στι... 1 Τὴ Κ 6 Ἰαύῦθυ ἸΏΟΥΘ 
ΠΠ|Κ6]γ. 
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ἴω Ἁ Ἷ ’ 7» Ν 77 

πρῶτον μὲν ἐς τόνδ᾽ αἰθέρ᾽ ὄμμα σὸν μέθες. 1266 
3 7 7 , 9 “ 3 ἴω 

ἰδού: τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν ; 
"49 Ν Ν ,ὔ “ 
ἔθ᾽ αὑτὸς, ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ ; 

, δ “ λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ δινυπετέστερος. 
Ν Ν ,ὔ Ἂ ἴω , τὸ δὲ πτοηθὲν τόδ᾽ ἔτι σῇ ψυχῆ πάρα; 
» δ 5 ἊΝ , οἐ ΐ δὺς 

οὐκ οἰδα τοῦπος τοῦτο, γίγνομαν ὃὲ πῶς 1210 
, “ “ ζω 

ἔννους, μετασταθεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 
΄ Ἂ 3 9 “ 

κλύοις ἂν οὖν τι, κἀποκρίναι᾽' ἂν σαφῶς ; 
ς 5 7) , 3 ἃ ͵ ΠῚ 7 
ὡς ἐκλέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

ἐς ποῖον ἦλθες οἶκον ὑμεναίων μέτα ; 
Ἂ 5». ΜΝ 2 

σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿ΕἸἰχίονι. 127 
7 3 Ἂ ο , τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 

Ἁ “Ἂ Ν Πενθεὺς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ. 
“4 , “ τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις ; 
, [χά Ξ3.ϑΜ ς ΄ λέοντος, ὡς γ᾽ ἔφασκον αἱ θηρώμεναι. 

,7] 3 “ Ἀν οἷ ς , 3 

σκέψαι νυν ὀρθῶς: βραχὺς ὁ μόχθος εἰσ- 
υδεῖν. 1280 

“᾽ ᾽ 7 ’ Ψ ΩΡ» 5») ἴω 

ἔα, τί λεύσσω ; τί φέρομαι τοδ᾽ ἐν χεροῖν ; 
Ρ 53. Ν Ν , 7 

ἄθρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάθε. 
ς-Ἁα 7 " ς 7 5. “5:... 
ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν ἔγω. 

[οὶ 7 7 μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσεικέναι ; 
Ἃ ᾿ 4 ἶ 3 οὗκ, ἀλλὰ Ἰ]ενθέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω κάρα. 158ῦ 
3 “ ,ὔ Ἃ Ν “ ὠμωγμένον γε πρόσθεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 
“ 7 7 ΄' 3. ἃ “ 

τίς ἔκτανέν νιν; πῶς ἔμ᾽ ἦλθεν ἐς χέρας ; 

126. τῶνδ᾽ Ῥ, δρϑη οοῃἤηιβίπρ' ο 86 ὦ. 
1269, τόδ᾽ ἔτι ΑἸ4. : τόδε τι Ῥ. 
1272. σαφῶς ἈΘΙΒΚΘ ; σοφῶς ". 
1278. ἐκλέλησμαι ΑἸα. ; ἐλέλησμαι Ῥ. 
1277. ἐμῇ ΑἸά. ; ἐμοὶ Ῥ. 
1284, προσεοικέναι Ῥ ΑἸά. 
1287. ἔμ᾽ ἦλθεν ἐς χέρας Ε4. ; ἐμὰς ἦλθες χέρας Ῥ; ἐμὰς ἦλθ᾽ ἐς 

χέρας ΑἸά. ; ἐμὰς ἦλθεν χέρας ἘΜ]Π)8. 
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7 5.»ϑ.ἁ 5 7 3 [Ὁ 9 2 [2 “ δύστην ἀλήθει᾽, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. 
Ν ΜΝ 

λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾽ ἔχει. 
σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέθεν. 1290 

»“"» οὰ ον Ὦ , ποῦ δ᾽ ὦλετ᾽ ; ἢ κατ᾽ οἶκον, ἢ ποίοις τόποις ; 
ΠῚ Ν 3 ,ὔ )7 ΄, 

οὗπερ πρὶν ᾿Ακταίωνα διέλαχον κύνες. 
τί δ᾽ ἐς Κιθαιρῶν᾽ ἦλθε δυσδαίμων ὅδε ; 
᾿ Ι θ Ν ΄, ,ὔ ,ὔ 
ἐκερτόμει θεὸν σάς τε βακχείας μολών. 
ἡμεῖς δ᾽ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; ᾿1539ῦ 
2 ΄ “ ΄ 2». 5 ΄, “ 
ἐμάνητε, πᾶσά τ᾿ ἐξεβακχεύθη πόλις. 

7 ΜᾺ 

Διόνυσος ἡμᾶς ὥλεσ᾽" ἄρτι μανθάνω. 
κ᾿ ,ὔ 

ὕβριν γ᾽ ὑβρισθείς. θεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσθέ 
νιν. 

τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδὸς, πάτερ ; 
ἐγὼ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 1800 

ἢ πᾶν ἐν ἄρθροις συγκεκλῃμένον καλῶς ; 

Πενθεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς ; 
φ Ἂ 9 7 5)ικΦ 3 7 7 

ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων θεὸν. 

τουγὰρ ξυνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, 

ὑμᾶς τε τόνδε θ᾽, ὥστε διολέσαι δόμους 1805 

κἄμ’, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγὼς 

τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος 

αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατθανόνθ᾽ ὁρῶ, 
Ὁ ἴω 5 3 7 3 ἃ “ ἊἍ 7ὔ] 

ᾧ δῶμ᾽ ἀνέβλεφ᾽, ὃς συνεῖχες, ὦ τέκνον, 

τοὐμὸν μέλαθρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγὼς, 1810 
πόλει τε τάρβος ἦσθα" τὸν γέροντα δὲ 

1290. κασίγνηταν ΔίυδργΥ. ; κασίγνητοι Ῥ; κασιγνήτη ΑἸά. : 
κασιγνήτα, “ὙΟΌΥ ὕνο 5᾽ϑύουβ, [πὸ δηὰ Απὐτοηδα,᾽ ΒΑΙΠ68. 

1298, ὕβριν γ᾽ ; Ῥ οχηϊίβ γ᾽. 
1809. ᾧ Ρ ΑΙά., νι ὃν ΘΌΡΟΙΒοῦ. ἴθ Ρὶ ΤΏ ἀνέβλεπεν ΟΕ Ῥ 

δα ΑἸα. νὰβ οουσθοῦθα ὈΥ ΠΟΌΤΘΘ. 

Ε 
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οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤθελ’, εἰσορῶν τὸ σὸν 
κάρα: δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανεν. 

νῦν δ᾽ ἐκ δόμων ἄτιμος ἐκβεβλήσομαι 

ὁ Κάδμος ὁ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένος 1581 
5 2 .. ἡ ,ὔ 7, ἔσπειρα, κἀξήμησα κάλλιστον θέρος. 
3 ».»ϑ. 5 ΄“ Χ Ν 3 5ϑ ἃ [τ ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὧν ὅμως 
τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριθμήσει, τέκνον" 
οὐκέτι γενείου τοῦδε θυγγάνων χερὶ, 
τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτύξει, τέκ- 

ΨΟΨ, 1520 

λέγων, τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάζει, γέρον ; 
τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὧν ; 

λέγ᾽, ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 

νῦν δ᾽ ἄθλιος μέν εἰμ’ ἐγὼ, τλήμων δὲ σὺ, 
οἰκτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι. 182ὅ 

εἰ δ᾽ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ, 
3 “ΟΣ 2 7] ΄, ς 7 ’ὔ 

ἐς τοῦδ᾽ ἀθρήσας θάνατον ἡγείσθω θεούς. 

ΧΟ. τὸ σὸν μὲν ἀλγῶ, ΚΚάδμε: σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 
δὸ 2 7 Ν 3 Ν δὲ 7 

παῖς παιδὸς ἀξίαν μὲν, ἀλγεινὴν ὃὲ σοί. 

ΑἸ. ὦ πάτερ, ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη, 1880 
ἢ Ωὼ δῶ Ἂ ὴξ ὮΝ 

Τιποϊδηὶ Ρώ8- λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὐ ρευθαι ῬΟρον: 
οαΐον ὃ ἃ. Ὁ ω ὼ τὲ Ἂ 

ΟΡ. 1312 πῶς καί νιν ἡ δύστηνος εὐλαβουμένη 
1318 πρὸς στέρνα θῶμαι; τίνα (δὲ θρηνήσω τρόπον ; 

1818. ἐλάμβανεν Ρ ΑἸά. ; ἐλάμβαν᾽ ἄν Ἡοαῖμ ; ἐλάμβανες Ἡθττη. ; 
ἂν ἔλαβεν ἄν Ἐ]Τη8. 

1318. τέκνον Ἐοίβῖκα ; τέκνων Ῥ. 
1319. θιγγάνω Ῥ. 
1821. τίς σ᾽ ἀδικεῖ Ἰ. 
1880. 866 Οὐτητη. 
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Ξ6Β01].1ὴ Ατ, εἰ μὴ γὰρ ἰδιον ἔλαβον εἰς χεῖρας μύσος 
Ρίμΐξωην 907. Ὲ δὰ ξὰ Ἔ Ἔ Χ ὼ 
Ο. Ρ. 1956 κατασπάσασθαι πᾶν μέλος ὁ --ἀ -- 

ΔΙ. 

1257 κυνοῦσα σάρκας ἅσπερ ἐξεθρεψάμην. 
1466 φέρ᾽, ὦ γεραιὲ, κρᾶτα τοῦ τρισαθλίου 
1467 ὀρθῶς προσαρμόσωμεν, εὔτονον ( δὲ πᾶν 
1468 σῶμ᾽ ἐξακριβώσωμεν εἰς ὅσον πάρα. 

1469 ὦ φίλτατον πρόσωπον, ὦ νέα γένυς, 
Ἑ Χ Ἂχ χ Ὰ Χ κ 

1470 ἰδοὺ καλύπτρᾳ τῇδε σὸν κρύπτω κάρα" 
1471 τὰ δ᾽ αἱμόφυρτα καὶ κατηλοκισμένα 
1472 μέλη 

Ἂ Ἂς Χ κ Χ 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ, 
κ Ἂς ᾿ Χ Ἂχ κ Χ 

1664 εἰς “δεσμά Ἢ ̓ ἦλθε καὶ λόγων ὑβρίσματα. 
1068 τοίγαρ τέθνηκεν ὧν ἐχρῆν ἠκισθ᾽ ὕπο. 

1667 καὶ ταῦτα μὲν πέπονθεν οὗτος (ἐνδίκως). 
1668 ἃ δ᾽ αὖ παθεῖν δεῖ ῶν ( οὐ "ρ γὼ κακά. 

Ἢ Ἂ Χ Χ 

1674 λιπεῖν πόλιν τήνδ᾽ ἀνοσίου μιάσματος 
1675 (ὁσίαν) τινούσας τῷδ᾽ ὃν ἔκτειναν δίκην 
1676 καὶ μηκέτ᾽ ἐσιδεῖν πατρίδ᾽ - οὐ γὰρ εὐσεβές. 

᾿ἰ ζ Ἕ Ων ᾿ [2 ΩΣ ΙΝ 

1690 αὐτὸς δ᾽ ἃ μέλλεις πήματ᾽ ἐκπλήσειν, φράσω. 

ἢ ΩΝ ἊΞ ᾿ ἢ δ 

δράκων γενήσει μεταβαλὼν, δάμαρ τε σὴ 1880 

ἐκθηριωθεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον, 
ὴν "Αρεος ἔσχες “Αρμονίαν θνητὸς γεγώς. 
5" Ν , Ν ς 7 Ν ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει Διὸς, 
δ Ὁ 2» -"ᾳ 7 7, ς ’ὔ 
ἐλᾷς μετ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 

πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρίθμῳ στρατεύματι 1885 

1982, “Αρμονίαν ΑἸΑ. ; ἁρμονίας Ὁ. 
1888, ὄχον ΑἸά. ; ὄχων Ῥ, 
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πόλεις" ὅταν δὲ Λοξίου χρηστήριον 
διαρπάσωσι, νόστον ἄθλιον πάλιν 

σχήσουσι" σὲ δ᾽ Ἄρης ᾿Δρμονίαν τε ῥύσεται, 
μακάρων τ᾽ ἐς αἶαν σὸν καθιδρύσει βίον. 

ταῦτ᾽ οὐχὶ θνητοῦ πατρὸς ἐκγεγὼς λέγω 1840 
Διόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός" εἰ δὲ σωφρονεῖν 
» 5»... Ψ 3 547 ν Ν ΄ 
ἔγνωθ᾽, ὅτ᾽ οὐκ ἠθέλετε, τὸν Διὸς γόνον 

εὐδαιμονεῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεκτημένοι. 
,ὔ ’ 7 3 3 ͵7ὔ 

Διόνυσε, λισσομεσθά σ᾽, ἠδικήκαμεν. 
ὄψ᾽ ἐμάθεθ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δ᾽ ἐχρῆν, οὐκ ἤδετε. 1848 
3 7 “,,)͵Ό 3 3 5.ϑ»." 5 , 7 ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽ " ἀλλ᾽ ἐπεξέρχει λίαν. 

Ν Χ Ν ς [ο Ν Ν ς , καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν θεὸς γεγὼς ὑβριξόμην. 

ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς 
,ὔ ὃ Ἁ ς ᾿Ν 5 7] 7] πάλαι τἀδε Ζευς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

αἰαῖ, δέδοκται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. 1880 

τί δῆτα μέλλεθ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει; 18δ0ὖ 
5 “ ς 3 ὃ Ν 5 θ Ν ὦ τέκνον, ὡς ἐς δεινὸν ἤλθομεν κακὸν 
Ω͂ ὃ , θ᾽ ς ,] 7 7 Ν 

ἄροην σὺ δ΄ ἡ τάλαινα σύγγονοι τε σαὶ, 

ἐγώ θ᾽ ὁ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομαι 
γέρων μέτοικος" ἔτι δέ μοι τὸ θέσφατον 
εἰς Ἑλλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρα- 

τόν. - 1865 
καὶ τὴν "Ἄρεως παῖδ᾽ “Αρμονίαν, δάμαρτ᾽ 

Ἁ 

ἐμὴν, 

1848. εὐδαιμονεῖτ᾽ ἂν ΜύΒρΥ, :; εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν Ῥ ΑἸά. 
1845. ἐμάθεθ᾽. .. ἤδετε ΑἸά, ; ἐμέθεθ᾽. .. εἴδετε Ῥ. 
18δ0Ὁ 15 1ῃ Ρ, αὖ 15 οτηϊὑ{θ6α 1η ΑἸα, 
1852. ἄρδην 15 Ἰῃϑογύοθα ὈΥ͂ τη86 ἴο σοταρ θίθ {118 11η6, Ὀθοϑῖιβ8 10 

ΒΘΘΙῺΒ ὕἤο Ὀ6 ΤοοοΟρΪβ6α ἴῃ Ῥβθααορτγαρσ. 1701, ὦ φίλος ὡς ἐς δεινὰ φῇς 
ἐλθεῖν κακὰ [ πάντας" κἄμ᾽ αὐτὸν συγγόνους τ᾽ ἄρδην ἐμούς. ΚιγΟΒοΙ 
ῬΙΌΡΟΒΘΒ πάντες ἴο τη8]κ6 ἋΡ [8 γ 188 ; οὔ ιβ φίλαι, 
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δράκων δρακαίνης φύσιν ἔχουσαν ἀγρίαν, 

ἄξω ᾽πὶ βωμοὺς καὶ τάφους ᾿ιληνικοὺς, 

ἡγούμενος λόγχαισιν, οὐδὲ παύσομαι 
ἊΝ 2 

κακῶν ὁ τλήμων, οὐδὲ τὸν καταιβάτην 1860 

᾿Αχέροντα “πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 

ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 

τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσὶν, ὦ τάλαινα παῖ, 
437) ο ἴα 7) 7 

ὄρνις ὅπως, κηφῆνα, πολιόχρως κύκνος ; 1864 
.Ἂ Ν 7] ,ὔ 3 7 

ποῖ γὰρ τράπωμαι, πατρίδος ἐκβεβλημένη ; 

οὐκ οἶδα, τέκνον" σμικρὸς ἐπίκουρος πατήρ. 

στροφή. 

“5 Ων 7, θ “59 ω , 

χαῖρ, ὦ μέλαθρον, χαῖρ, ὦ πᾶτρῷα 
7 3 7 2.»ϑ, 5 Ν 7) 

πόλις" ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 
δ 5 7ὔὕ 

φυγὰς ἐκ θαλάμων. 
΄“' 7 ΛΔ ΠῚ ἈΝ 5 

στεῖχε νυν, ὦ παῖ, τὸν ᾿Αρισταίου 1870 

Ἂ Χ Ἂ χς Ἂ Ἂ 
7 7 7] 

στένομαί σε, πάτερ. 
3 Ν Χ 7 

κἀγὼ σὲ, τέκνον, 
δ Ἁ Ρ] ’7ὔ 7 

καὶ σὰς ἐδάκρυσα κασυγνήτας. 

ἀντιστροφή. 

Ὶ 2 

δεινῶς γάρτοι τάνδ αἰκίαν 
, 5 ᾿ ᾿ ΣΕ 2 

Διόνυσος ἄναξ τοὺς σοὺς “ εἰς 
“ Ν " οἴκους ἔφερεν. 187 

189ὅγ7. φύσιν ΑἸ, Ὁ Ῥ οτηἶἦβ ὅη6 νοσζὰ ; σχῆμ᾽ ἔχουσαν ἀγρίας 
ΝαοΙΪς, γο ΘΟ Ρᾶγ65 Ἰοὴ 992. 

1964. ὄρνις... κύκνος Τ; ὄρνις... πολιόχρων ϑεαμᾶνβδ ; 
3} 

ὄρνιν. .. πολιόχρων Υ̓ ΘοἸΚ] 61}. 
1971. στένομαν ἘΠ]Π15. ; στέρομαι Τ. 
1878. γάρτου ἴοΥ γὰρ 15 σΊγοη ὈΥ ΗΠ ουτη. 0 του] ἰηβϑιῦ πάτερ 

ἴο Π]] {π8 Ἰδοχηδ ἴῃ {16 μθχῦ γ0186. 
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ΚΑ. καὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 
ἀγέραστον ἔχω. ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 

ΑΤ', χαῖρε, πάτερ, μοι. 
ΚΑ. χαῖρ᾽, ὦ μελέα 

θύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. 1380 

ΑΤ', ἄγετ᾽, ὦ πομποί, με, κασυγνήτας 
ἵνα συμφυγάδας ληψόμεθ᾽ οἰκτράς. 
ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου 

7 νν 5». δ᾽ κα Ν 
μήτε Κιθαιρὼν ἔμ᾽ ὁρᾷ μιαρὸς 
μήτε ιθαιρῶν᾽ ὄσσοισιν ἐγὼ, 188 
μήθ᾽ ὅθι θύρσου μνῆμ᾽ ἀνάκειται" 
βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ΧΟ. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοὶ, 

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 1890 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1877. ἀγέραστον Βδγη65 ; ἀγέρατον Ῥ. 
1881. κασιγνήτας ΑἸΔ.; κασιγνήτους ᾿. 
1882. Ῥ μᾶ5 ληψώμεθ᾽ ἴον ληψόμεθ᾽, δ! 1591 πόρων ἴῸ πόρον. 

ΑἸὰ. ρίνοβ λήψωμ᾽ δηῃᾷ πόρον. 
1884. μήτε... μιαρὸς Βομόπδ; ὑμ6 ψογᾶβ ἔμ᾽ ὁρᾷ 8ῖ6 ποῦ 

ουμα ἴῃ Ῥ; οΥΟΙ ψοχᾶβ ἤᾶνθ Ὀθθὴ βυρροθίθα ἴο 11 ὰρ {86 
τηρϑύτίοα] Ἰδοῦ 5.0 ἃ5 ἔμ᾽ ἴδοι (ΚΙΤΟΒ ΒΟ), θὰν Ὁ86 Ῥγθνδι]ηρ 
ΒΤ] Ὀούνθοῃ ἘΜΟΡΑῚ 8η4 ΜΙΑΡΟΣ τ]σῆν δοοοσηῦ ὕο ΒΟΥῚ8 
οχύθηῦ ἴοὺγῦ {ῃ6 ἰδοῦῆἃᾶ. ΤῊΘ ϑαρροϑύϊοῃ μ᾽ ἐσίδοι 18 Ὡοΐ ροοά, 
Ῥοϑοδι86 8ῃ θιηρῃϑύϊος ἐμὲ 18. τϑαῦϊτθα ὈΥ ὉΠ6 δ 6515 ΊΓ ἐγώ. 
ΤῊ6 ορῦ. νου], Πονγονοσ, θ6 [ἢ 6 τηοτθ παύπιγϑὶ τηοοα αἴξου ἔλθοιμι 
(86ε6 οἡ 1258). , 

1387, βάκχαις ΑἸΑ, ; βάκχαισι Ῥ ; βάκχαι Μαάν!ρ. 



ΝΟΤΕΒ 

1. ΤΙΟΏ ΘΒ. ΔΡΌΘΘΙΒ ἴῃ Π18 ΟῚ Οἰδρδούθι' ἴῃ 86 Ῥγοϊοσαθ, 8πα 
ῬΘΟΙθ5. [16 ΟΔ1585 ΟΥἨ ἢὨ15 γἱ᾽ϑὶῦ τὸ ΤὭΘΡθβ. θατηρ η6 τοϑῦ οὗ [ἢ 
ῬΙΑΥ͂, Το] ν. δδ π01] μΘ ΔΡΌΘΔΙΒ 85 .7)61|8 δα ηιωολμύπω (γ. 1951), 6 
ΘΒΒΌΤΩΘΒ 016. Ῥεῖ οὗἩ βϑυυδηῦ οἵ Ῥ᾿οηγϑὰ5 Δηα [6]]Ο ΤΌ 6116} ΜΠ] 
{μ6 οὁμουῦαβ οἵ Βδοοῆδθ. Ἠδᾷδ 15 οδἹ]ϑθᾷ ὁ βάκχευς ἴῃ ν. 145, ἀπὰ 
θιασώταν ἴῃ ν. 548; Ῥαὺ ὁ βάκχος, ν. 628, ἄοθ5. ποῦ Τοίθι ὕο 6 
ΒΒ1ὴ6 ῬΘΊβοη. [πὶ ν. 628 ΠΙΟΉγϑαΒ, 511] ϑαβίαι τη [ἢ 6 ΟΠ ΔΟΥΘΥ' οὗ 
{π6 Βδοομαηῦ ψὯο 16. {Π86 Βϑοοῆδθ ἤόστῃ Αϑία, γϑ]αύθα ΠΟῪ ΒΟ 5 
(ὁ βάκχος) Βοος [πΠ6 μουβ8 οὗ Ῥοϑηίζμθαβ, πᾶ 11ὖ ἃ τ οῃ {Π6 Του Ὁ 
οἵ βϑιηθίθ. Τῃ ν. 629, [86]1ηρ' ὑπαῦ Π15 βιδάθῃ τιϑηύϊοι οἵ Θϑοσῆτιβ 
τηϊσηῦ οχοῖδθ {88 βιιϑθ1οΙ 5 οὗ ὅπ μοι, μ6 βου 065 86 ῬΒ δ θοσα 
ὙΥΏΙΟΙ ΔΡρϑαγθαᾶ ἴῃ ὑΠ6 οαβ6 οἵ Ῥϑηθηθτιιβ ἴο [ἢ 8 ΔρΡΌΠΟΥ οἵ Βδοοθπ8, 
Ῥαῦ ΟἸἹ]ΥΚ 88 ἃ ῬΙΟΘΔΡ]6 οοη͵δοΐπτθ, κάθ’ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, 
δόξαν λέγω. Αραΐῃ, ν. 680, {6 5δ1ὴ86 ροα 15 041104 Βάκχιος. ΤῈΗΘ 
Β0618 15 1ῃ τοηὖ οὗ Π6 ΤΟΥ͂Δ] ραῖδοθ οὐ ὕπ6 Οδάτηθία, δι παύθα το [ἢ 8 
ὨΟΙΓ -οαϑῦ οὗ {ΠπῸ οἱὐν, 50 ὑμαῦ ἴῃ ροϊῃρ ἰο ΟἸΏΔουοη ῬΘΗ ΘΒ 88 
ἴο Ῥᾶ85 τρῃῦ ἐπτοῦρὶι ὕΠ6 ὕονῃ. ΟἿοβθ ὕἤο ὕΠ8 Ῥ8ῖδοθ 15. [η6 τοι Ὁ 
οὗ ὅϑιηθ16-- -8ὸ οἷοβα μα, θη Ῥδοοῆπβ. ΚΙιμά]ο8. 4 ἤδιηθ οἡ 1ὖ, 
Ῥϑηύηῃθαβ ὑπ1η1κ8 {παὺ {Π6 Ῥά]αοθ 15. οἢ. ἢΓ6, 

2, τίκτει. Τῇ δουῖϑὺ λοχευθεῖσα δ) ποτέ Ἰπαϊοαίο 88 ραϑὺ ἴο 
ὙΒΙΟ. τίκτει Ῥοϊηὐθ 88. ὉΠ τηοτηθηῦ οἵ π δγϑῃΐ ἀθβουθθα ; οἔ, 
Ῥείον, 705, δη4 ϑπρ0Ρ]. 639, Καπανέως γὰρ ἣν λάτρις ὃν Ζεὺς κεραυνῷ 
πυρπόλῳ καταιθαλοῖ, 8150 ΤἼας. γἱ]. 88, Θγ6 ὕη6 ῥῬγοβδοηῦ δα 6 
ϑουῦιϑὺ δἰ ὐοσηϑῦθ 1 Θϑοἢ οὐὔ6᾽ συ τα] {τη65, καὶ ἀναλαμβάνουσί τε 
τὰ ὅπλα καὶ οἱ Συρ. αἰσθάνονται καὶ ἐπαιώνισαν ̓ " γνόντες δὲ οἱ 
᾿Αθηναῖοι ὅτι οὐ λανθάνουσι κατέθεντο πάλιν, δ! βορῃ. ΤΊδοῦ, 889, 
ὁθῦ, ἔπειθε. .. ἐπιστρατεύει. , , κτείνει τε καὶ ἔπερσε. 

8. ΤΏΘ ἀεύινα 15 οἴὔδθῃ πιϑεα ἴον [μ6 Ἰηβύσιπηοηῦ : δα ὑπὸ Ἰᾶδδ 
οὗ Ἰπητηθαϊαύθ ἱηδύγατηθηἑα! ὖν 15 ἰοὸ Ὧ6. Θχοϊπαρά, διὰ ψίῦ [ἢ6 
ΘΘΏΪΟΙγΘ 185 αϑοᾶ : σκόπει γὰρ, ἀπόκρισις ποτέρα ὀρθοτέρα, ᾧ ὁρῶμεν 
τοῦτ᾽ εἷναι ὀφθαλμοὺς, ἢ δ οὗ ὁρῶμεν, ῬΙαύ. ΤἬθαοΙοΙ, 184 (Ο, 

“Βιουσῦ το ὑχαγαι! Ὀγ {ῃ8 Ἰθν]- ὈΓΘῊα ᾽ 15 ΤΏΟΤΘ {πΠ]}ὉΥ ΘΧΡ]αϊηοά 
ἴη 88 ἢ ΤῺ6 ποιῃ, οἵ ἀστραπηφόρῳ που] ποὺ Ὅ6 ἀστραπήφορον, 
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“ΡΟΤΏΘ ὉΥ͂ ὅπ Πρ Ληΐην,᾿ θα ἀστραπηφόρον, ΄“ ἸΙρη δ] 5. ὉΠ ρΊηνσ, 
50 ὑμαῦ ἀστρ. πῦρ ΥΩ ΘΔ 8 5΄ΤΊΡΙΥ͂ ὁ 088 ΠΟ ηϊηρ-ἤδτηθ,᾿ 18 ἃ5 πανοῦ- 
χον φλόγα ἴῃ ϑορῇ. ταν. 186 τηθϑῃβ ἴ86 ΄ ΤΟΤΟΒ-ἤδτηθ." ὅδο ἴῃ 
κισσοφόροις θαλίαις, 884, ὕπ8 5 δύ. 15. ῬΘΙΒΟΙΪΗ 64 8η 168 18 ὁ ἰνγ- 
ΟΡΟΥΠΘα,᾿ [88 ΤΟΥΘΙΡῪ Ὀοΐηρ βαϊὰ ἴο σις ὑμδῦ Ώ]ΟῊ. δΟσΟΙΏῬΦΏ168 
10. Ὑ7ε βῃοιυ]ᾷ ψυῖΐα νικηφόρον ἄγραν ἴπι 1200, ποῦ νικήφορον, ἃπα 
ΘΧΡΙ δ ἴῃ 16 Β87ὴ6 ὙΆΥ ; ὕΠ8 “ ΑἸΔΙΤΥ ᾿ΟΥ ῬΙ1ΖΘ οἱ ὙἹΟΤΟΣΥ͂ 15 10561} 
οδ}186 4 “ νἹοϊου!ουϑ, ὑυ]ατηρδηῦ.᾽ 

4, ἀμείβειν, ἰο οδαγοθ, Θϑρθοΐβν ρίαρο, 80 ἀμείβειν θύρας ΥΩΘ815 
ΘΘΏΘΙΘΙΠΥ ἴο ον ὕπ Ὠοβθ, Ῥαΐ βοιῃθυ πη68 ἴο 6767 1ῦ (ΑΘΒ0Ά. 
ΟΒο. 571). 

ἐκ θεοῦ νου] Ὅδ6 ἐκ θείας μορφῆς ἴῃ ῬΙοθ6, “Ῥαῤίηρ οἵ᾽ {6 
ΘοαΠοδα 8η6 τα κίηρ ἃ Πατηδη [ΌΤΤΊ.᾿ 

ὅ. ΕῸΣ πάρειμι [0] ον ὈΥ {Π|6 5112016 δοοβ. ψιῦμοαὺ εἰς οἵ, 
πάρεισι. . . πάγον, ΟΥ̓]. 9 ; Ναυπλίαν παρών, ἘΠ. 1278. 

6. κεραυνίας, “πη θ᾽ - διηϊ ἴθη,᾿ Ὀαὺ κεραυνόβολος ἴῃ ὅ98.. ΟΝ 
ματρὶ σὺν κεραυνίᾳ, ὅορ!ᾳ. Αηὖ. 1199. 

8, τυφόμενα, “8 διηου]ἀογίησ γὰΪη5 οὗἨ ΠΟΥ Ποιηθ, ΜΏΘΓΘ 501]] 
Ἰῖνοβ {86 το οἵ Ψονϑ᾽β. οὶ. [0 15 ΒΟΉ ΌΠΥ αὐ κνγατα ἴο ἤᾶνο ὕνο 
οοηϑθοαῦίνθ βθηὔθη 65 1 ΔΌΡΟΒΙ ΠΟ ἴο ὑΠ}6 Βθῃηΐθηῃ 6 ῬΥΘΟθα ηρ' [61], 
Ῥαὺ νγγ)ὸ 816 Π8 1 ]ν νγαγραηὐθα ἴῃ ἰακίηρ φλόγα ἃ5 ἃ οοσῃμαῦθ δοοιβᾶ- 
{να αἰΐοι τυφόμενα,: ἴο᾽ τύφειν καπνόν, Ηαΐὺ. ἵν. 196, ἀο65 ποῦ 
θυ ν τύφεσθαι καπνόν, [6 ταῖϊάα]8 οὐ Ῥαββῖνβ οἵ {Ππ6 σϑὺ πού Ὀοίπρ 
Τουαηᾶ νι ἃ οΘορηδῦθ δοοιιϑαῦννο. Απὰ 1Ὁ Βῃου]α Ὅ6 οὐϑουνϑα {πδ΄ 
τύφοντα ου]ὰ Πᾶν βαϊ θα {Π6 τηϑίγθ 885. Μ0]Ο]:1 οἵ Ὀούϊοσ. ΤῺῈθ 
δοοπϑαύγα 1 ΔΡροϑιθίοη ὕο {Π6 βϑῃηΐῦθηῃοθ 18. 8 ἰανουσιΐθ οομϑ οὐ] ἢ. 
ὙΠ Ἐπσ, [Ὁ ΘΟΟΌΥΒ ϑραῖῃ 1 15 ὉΪΔῪ αὖ 80, 200, 1100, ΏΘΤΘ {86 
οδήθοῦ οἵ ὉΠ ΤΌΤ θοῖῃρ βθηΐθηοθ 15 ἴῃ [8 σϑηϊτγα (οἷ, α]5ὸ το. 
Επι. ὅθ, δυσπραξία ἧς. «. τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον). 
Ιῃ Ττο. 128 ὉΠ6 βθηΐθῃοθ ἴῃ ϑΡΡΟΒΙ 10. ΘΟΙΏ65 δΕ7ΌΥΘ [6 γΘΥΡ, ἴῸΓ 
Μ ΏΪΟΏ οἵ, βορῃ. Οϑα. Ο, 92, κέρδη μὲν οἰκήσαντα τοῖς δεδεγμένοις. 
1 ταθηύϊου. {686 Ῥ41811615. Ὀθοϑαβο ἃ ΚἸΠΑΙΨ θυγϑηι ὙΘΥΊΘ οἵὗὁἨ ΤῺ 
οἀϊδίοη οὗ [μ6 7γοασθε ἀθηϊθα [Πδὺ ἃ βθῃηΐθημοθ ἴῃ ΔΡΡΟΒΊ 10. οδ 
βίδηα δον 06 γ Ὁ οὗ ὕΠ6 βοηύθηῃοθ σι ἡνΒ]ΟῊ 1ὖ 15 1 ΔΡΡοΒΙΓΊΙΟΉ. 
'ΓῊΘ Δρροβιύίοῃ πρόφασιν αἰισαν8 ΟΟἸΩ65 ἢγβῦ, ἃ5 ἴῃ 224, ἘῸΣ ἔτι 
ζῶσαν φλόγα οἷ. νυμφιδίονυ σπινθῆρος ἔτι πνείοντα κεραυνοῦ, ΝΟΏΙ. 
Ὅτϊομ. σὶν. 128, 

9, ἀθάνατον -- ἀθανάτου ὕβριν εἰς θνητὴν, οἵ. ν. δ24, πυρὸς ἐξ ἀθα- 
νάτου : οὐ, ᾿αψύηρ, οἵ. ν. ἸΟΟΖ δῃηα ποΐθ. Τὴ Ἰαύδον τη δουρτγοία- 
ἰἴοη 15 ὕο 6 Ῥγϑίθισθα, {ῃὴ6 τηθηδοη οἵ 6 πδῖηθ Ἥρας δἰπγοϑῦ 
Ῥτθοϊααϊηρ [6 ἔουτηθυ, ΤὴΘ Τοῖϑθῃ οὗ ὕπθ ροάαθ55᾽ 8. ΒΟΟΥῚ 18. [6 
τοταῦ τὶ ὕΠ6 Βιροι] ἀουηρ᾽ ΤῸ]Π5 ὙΏΙΟῺ ἃ10 ἀθβουιθθα 88. “688 
δ ἀϊηρ βου. 

10. ἄβατον -Ξ- ὁ“ Δ]]ονοα.᾿ Ῥίαοοβ δίσποκ ὉΥ ΠΡ ηΐηρ ὙῸΓΘ 
βδογϑᾶ ἴο Ζεὺς καταιβάτης, δι ἃ Ὑγ616 οΔ]]6α ἐνηλύσια. 

12. ἐγὼ, “Ὀυΐ ὕτνναβ 1 ὑπδῦ τηδην)δα 1 411 ον ψἱ ἢ {Π6 οἸαδύοτ- 
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Ἰη ῬΥΘΘΠΘΙΥ͂ οὗ ὕπ6 νἱηθ,.᾽ ὌὭὍτ, βδῃᾶνυβ Ῥοϊηΐβ οαὐ {Π6 δι 10} 6515 
Ῥϑύνγθθῃ Οδάτητιβ δηα {Π6 ΒΡθβΚβυ. 

14, “Ἡδνίπρ Ἰοἴς Τιγάϊα δηὰ ῬΈγγοία, δηα ᾿ηνδαρα Ῥογβία,᾽ δὔο. 
ΟὨ]Υ γύας 18 ρονογηθα ὈΥ λιπών, {Π16 οὔθ ̓5 ὉΥ ἐπελθών. Βϑοσθιβ 
ψγὰ5 Τϑα]δα ἴῃ Πυγαϊῶ δηα Ῥῆγυρία, δπαὰ θη ἢ6 γϑϑοῃθᾶ τη8}᾽ 5 
οϑίαίθ ᾿ηναᾶοα Ῥουβία, οἴο. Τὴ ΕΠῸΡ. Οοα. οὔθ ν, 14. Τῇ6 
ΤΙΣ Οὗ 1 ψὰ8 ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ δῦαγθ οἵ {πθ τηγίῃ]οαὶ] Ῥοϊηῦ Τα8ὺ 
Ἰη θη ]οηθᾷ, Ὀπὺ ἀϊα ποῦ 8586 ΠΟ {Π6 Τα τα τηθϑηΐηρσ ΘΟ] ἃ Ἠ8 
σοῦ ἔνοτῃ {Π8 11π65 ὉΥ͂ ἃ 5]1σῃῦ οἤϑηρθ οἵ ρυποίταιοι. [6 ὙΤΙΤΘΟΥΒ 
οὗ Ῥούῃ ὕμο οοαᾶ, οὗ ὉΠ18 ῬΪΑΥ͂ 816 Ὑ6ΥῪ ἀν Κυνατα ἴῃ ὕη6 Ὠδηα]ΐησ 
οἵ Ἰδηριιαρα δηα τηθύγθϑ, θα 816 θούῃ (658ρ. Β]ου.) ααἰΐθ τεϑαν Τὸ 
οογτθοῦ, δῃὰ Ὀούδ, ῬΓΟΌΔΌΙν, Κ τηοϑῦ φἸΘΙΏΤ Δ 1818 οἵ {6 
Τουτύθθη θη θη αν, Μ061] γουβθα 1 τιν μο]ορν. 

19. ΤΊΘ ἀδύϊνθ ἵει πλήρης δια [1085 οορῃαίθ ΜΟΥ 8. 15. ΤΆΤΘ. 
ΕΠ] Β]ον αὐοΐοβ θυ. Εἶπα. 869, Ῥαὶον, Αθβοῃ. ΤΏΘΡ. 469, Ῥο15. 
184. Τὸ {686 δα ἃ ἵψαν, Οὐ. 1869, 

21-28. ΤῊΙΒ ὑγαηβροϑι θη οὗ ν, ὅ4, ἃ5. βιισσοαίθα ἴο τὴθ ὈΥ͂ ΤΩΥ͂ 
ἔθηα Μι. 5. Α1]6, 5111] βϑϑίηβ ἴο τη8 ἴο θ6 η6 Ὀεβϑῦ νὰν οἵ οἱνίῃρ 
ἂν ΘΟ ΓΠΟΙΟη δ ηα ἃ τηθϑηϊπρ ἤο 8 βϑηΐθημοθ. Α 11ὴ6 οοπίδιπϊηρ᾽ 
ὃ ῬΓΙΠΟΙΡΘΙ ὙΘΥΡ 15 ϑη ]ηρ ΠΟΥ, ἃ8 ῬΔ]6Υ βᾶνῦ, δηὰ {15 11η8 15 
ΘΧΘΟΌΥ ὉΠ6 Ο86 Τϑα ϊγθα. Τῦ οἴνϑϑ βιρῃϊἤοδηοθ ἴο {86 (οἰ ΠΘΙΝ156 
οὗἶ0856) ΘοΟΠΟΙ πη οΡα5. οὗ ῃ6. Ῥιθυοιβ 11η6, ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς 
δαίμων βροτοῖς, δια 15 105611 αἀπ]ύθ οὐΐοθθ ἴον ν. ὅ8.(ι. ΜΟοΥΘΟΥ͂ΘΥ, 1ὖ 
Ῥαΐθ ἴῃ ἀπ ῬΓΟΙΩΪΏΘηο6. {ἢ 8 Θββθη 8] ἰδοὺ ὑπαὺ ΙοΏνϑτι8 15. Ῥ1Ὸ- 
τηούϊηρ ΙΒ. οιευζέι5 ἴῃ ΤΉΏΘΡΘΘ ποὺ ἴῃ 18. οὐ αὖ 1 15 Θβϑατηθα 
ΟΠμδιδοῦου, ἃ ἔδοῦ ἡυ ] ἢ {8 ροϑῦ {15 80 ᾿τηροτίαηῦ ἐμαὺ ἢ8 Το δ 8 
ἰο 10 δρϑῖῃ αὖ ὅθ, ὑποιρῃ 16 πδα δ]γθδαν τη ]οηθα 1 1 6186 4. 
ΤῊ Ῥϑ]δίηθ οοαθ (ἃ ὑμουθίοτθ, Ῥουθαρβ, 1085. δυοῃθίγρθ) ψὰ85 
τυ ύθη 1 ῬΔΙΆ116] οΟ]Τηη5. γοιθο 298 (μορφὴν ἐμὴν, κ-τ.λ.) δῃα 
ν. δ8 (ὧν εἵνεκ᾽, κιτ. Δ.) Ὑ616. ῬΥΤΟΌΔΌΙΪΥ {6 Ἰαϑὺ 111168 τ βρθοῦιν οὶ Υ οὗ 
08 ὕνο οοϊυτηη8 οὐ 6 ἢχθὺ Ῥᾶρθ, δηα ὕμθ [ΌΤΤΊΘΙ οἵ {ἢ 656. ΤηΔΥ͂ 
Πᾶν [4116 οὖ, δηἃ Ὀθθη ᾿ηβουίθα δὖ {6 θηᾷ οἵ {Π6 ψ͵Οηρ᾽ ΘΟ] ΠΩ Ὴ 

ὃ. Τηϊδύα κ ΏΙΟ.. ψου]α ΘΑ ΒἸ]Υ Πᾶνα 8.156. ἔροχη ὑΠ6 ἰδοὺ ὑπᾶῦ {Π6 
ὕνο 1168. οἱ βου ΤΌΒΘΙῚ Ὁ]86 80 ἢ οὐ 1η τηθδηΐησ. Τὴ6 τ᾽ ψου]ά 
αν Ῥθθῃ δάᾶθα ὈΥ͂ ἃ οοργίϑὺ ἴο δνοϊὰ {Π6 αδυηαοίοτι.----ἐκεῖ, 86. 
1η Α.518. 

1 νψὸ ἄο ποῦ τᾶ {15 ὑγϑηθροβι 0) 16 τηπιϑῦ οἰδηοθν (1) [δῖκ 
κἀκεῖ ἴῃ [6 5θ6η86 οὗ “ὑῃθγο ἴῃ Αβῖ8, 4150, ψ ῃ]ο βοὴ ἰοὺ τὴ6 ἴη- 
Το ]ΘΥΆ 016 ; ΟΥ (2) Ὁ]δοθ συϑῖθθ 20 δῇθοι 22, Ἰηὐγοαποίηρσ [Π6 γΨΕΥΥ͂ 
ὉΠ] Θαβίηρ Ἰαχταροβιτίοῃ οἵ Ἑλλήνων πόλιν δα γῆς Ἑλληνίδος ; οΥ (8) 
ΤΑΙ. ἃ Ἰαοιηα---ἶτι οὔμον ψψουάβ, σῖγα Ἃρ 6 ῬΓΟΌΪΘα. 1 οδηηοῦ 
ὩΠπαογδύϑη ΠΟῪ ΘΟΥΤΊΘῊ ὕϑύουβ θά πατο ὑπ 6 ἐδατοϊορν οἵ νγ, ὅ8, 54, 
1{ ΤΠΘΥ 8186 8]]ονγοά ἴο βίδηδ ἰορϑύῃου. ἀμ δούου. βίδῃαϊηρ ὈΘΟΤΘ 
ὑπ δυαάϊθηοο 15 ΟὈΥΟΌΒΙΨ ἃ τῆϑῃ, ποῦ ἃ οιθδῃ ; ἴῃ θοῇ 11η65 [Π6 
ροά [6115 {ὴ6 δυάίοθηοθ ἡ ηΠδὺ ὑΠ6 0 οου]ὰ ποῦ 8566 Ὁ ὑΠθυηβοὶν 65, [Πδὖ 
ἢ 15. ἃ ροα δβϑιχηϊησ ὑπ οὐδ οὗ ἃ τηϑῃ, αὺ 1 ὅδ8᾽ πὰ 54 816 



74 ΕΕΙΡΙΡΕΒ, ΒΑΟΟΉΔΕ 

7αχύαροβοα νγθ χησιϑῦ ΒΌΡΡοΒΘ ΠΙΟΏΥΒῈΒ ἴο 58. ἢγδύ, “1 δνθ δϑϑαμῃγθαᾶ 
[88 5Πδρ6 οἵ ἃ πιοῦίδ],᾽ δηα {ῃδη ἴο δαα, “δηα 1Ὁ 15 ὑπαῦ οὗ ἃ τηϑῃ᾿ 
(μοῦ ἃ ΟΠΊδη ΟΥ ἃ Ὀταΐ6). δου] ὕποβο θα ἃ, 0 880 ὑπμαῦ “ εἶδος 
θνητόν 18. ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΤΠΥ ἃ ΠΙηΔῈ ἔουΤα ἡ Τορατα 1Ὁ ἃ5. ροοᾶ ΟΤΘδΙς 
ἴο 58. ὑῃμδὺ ΜΉΘ Ζθὰ5 ψοορᾶ Επτορα ἴῃ ὅδ ἴοττῃ οἵ ἃ ὈᾺ8]] ἢθ 
ΔΒΒΌΠΠΘα Δ. εἶδος θνητόν, ΟΥ̓ ἄο {μ60 ὑμῖηκ ὑμαῦ ΔῺΥ ΟὙθοὶς ροοῦ 
δ ΟΘΪα ἤδνγα 50 ΘΓ ϑβθα ὨΙΠΉ56]Γ 

24, ἀνωλόλνξα, “ΤΏΘΡΘ5 ἤᾶνθ 1 ἄγϑὺ ἑααρῦ [Π6 ΒΘΟΟΏΙΟ οὐγ.᾿ ΤῈΘ 
Ο81158] ιι56 οὗ ἀνολολύξω 15 Το Πα ὨογΘ 8106, θα ὸ ἢᾶνο ὀλολύξεται 
πᾶν δῶμα, ἘΠ. 691 ; οὗ 4180 αὐλεῖται πᾶν μέλαθρον, Τρῖι. Τ'. 867. 
ὀλολυγὴ 18 ΟΘΠΘΙΆΙΠΥ ἃ ΟΥ̓ ΟΥὨ {ΠΡ δηᾷ ΜΟΥΒΠΐΡ, 85 ἴῃ Μαά, 
1178; Ὀαῦ τὰ Ττο. 1000 10 Τηθᾶῃ5 8. ΟΥΥ̓ οἵ αἰβύγοϑθθ, ΜΙ ὉΠ 6 1488, 
Βούγονοῦ, οἵ ΔρΡρθα]ταρ' ἴοΥ 81, 88 1 Μθᾶ, χροὸς, 86. αὐτῶν. 

29. τὴν ἁμαρτίαν λέχους. Τῇ 808] οοῃϑύγπούϊοι 15 ἀμ. λέχους, 
ΟΥ τὴν τοῦ λέχους ἀμ. Ῥαῦ {ἢ τῈ]6 ἀοο5 ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴῃ 116 6858 οὗ ἃ 
οΟἸΩ ΡΟ ΡΤ 86 βθηαϊπρ ΤῸΥ ἃ 51} 916 σοποθρύϊομ, δημα ὑΠ6 1} 8 076 
οδΡ8016 οὗ Ὀδίηρ ὑγϑαΐθα 85 ἃ 511ρ16 γον. Ῥδίθυβ τήνδ᾽ οΥ τὴν 15 
ὑμουθίοσθ θθά]θθθ, Οὗ, αἱ φύσεις βροτῶν, ἘΠ. 868 ; ὁ μῦθος ἀν- 
θρώπων, ΤρΡῃ. Α. 72. Τὴ ψονᾷ 16. ἃ νοῶ φργογργίω ἴῃ ἘπΠῚ1. ἴοὸὺ 
1 ΠᾺΘ]1ὉΥ 1ῃ ἸηΔΥ ᾶσΘ ; 50 σφάλλομαι-ε ἴο τ8 Κθ ἃ χων ρα, οἵ, τὴ 
[0] ον ηρ ἔρασταθηῦ Ττοτὰ ὑῃ6 77] οἰαγυΐρρο ---- 

ἄλγιστόν ἐστι θῆλυ μισηθὲν γένος, 
αἱ γὰρ σφαλεῖσαι ταῖσιν οὐκ ἐσφαλμέναις 
αἶσχος γυναιξὶ καὶ κεκοίνωνται ψόγον 
ταῖς οὐ κακαῖσιν αἱ κακαί" τὰ δ᾽ εἰς γάμους 
οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. 

1 {88 βυθοῦ 1πη6 οὗ Π86 δὔονϑ, Ὁ} {Π6 νοὺῪ οᾺΚ μισηθὲν 1 ου]ὰ 
βυσροϑῦ μίσηθρον, ὦ οἠαγην ΚΟΥ φγοσιοίηρ, δαΐϊγοα, ἴουτηθα οἢ) {Π8 
ΘΗΘΙΟΡῪ οὗ φίλτρον. μίσητον, ζἰδισά, ἡγοῦ] Ὅ6 Ὀθῦύον [ἤδη μισηθὲν, 
Ῥαῦ 8 ἢ ο]86 Ῥυρροτῦ οὗ ὑπΠ6 ρᾶββᾶρθ 15 9 ὑβθῃάθηου 1]. [0 
Ῥαᾶ ἴαπι οὗ ἴδ]8θ γοσθῃ Π85 ἴο σοϊητηαηϊοδύθ 0561} θυθῃ ἴο {Π6 
γίγθαοιβ, Θηα 50 ργοάμος οαζινην ἀρδϊηδὺ ὉΠ 6 Ὑ]0]6 56Χ. 

80. εἵνεκα. Ηρτθ δηα οἰβοῆθιθ 1 ρσίγο εἵνεκα ἴῸὺ 6. ῬΓΘΡ. 
δια οὕνεκα ἴον {118 ΘΟὨΊ. 

82. νιν αὐτὰς, ὁα5 ἔρδαβ, “ΤΏΟΞΘ ὙΘΙῪ βἰϑίθυβ,᾽ 86. ἀδελφὰς μητρὸς, 
ταθη Ἱοηθᾷ ἴῃ ν. 26, δηα οοηἰγαβύθα ψίτἢ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα 1ῃ ν. 8. 

89, μανίαις, Πί8. οΥ͂ ηιαάγυε88, οἵ, ΤΏΘΟοΟΥ, 1. χί. 10, ἤρατο δ᾽ 
οὐ μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κικίννοις ἀλλ᾽ ὀλοαῖς μανίαις. 850 θάνατοι, 
νἱοίοτυξ ἀδοΐϊδ; αἵματα, αἰδοαξ 9 δίοοα ; νύκτες, τσωΐεΐ,65 ο7 ἐδμ6 γυϊρῆί. 

ὙΥ1Γ γου865 82, 89 τη  Ὀ6 οογηραγδα Οαὔ]]τι5, «{{{18 (1Χ111.) 4--- 

δὐΐηνιζαΐζιιϑ ΤΌΣ Γαγϑαδὶ σα Ό16, νασιιϑ αὐνϑηνΐδ. 

ἘῸΣ οὔδον ᾿πηϊζαύϊομ5 οὗὨ 0815. ὉΪΔΥ ἴῃ {Π6 «4{{18 506 ὅ06, 864, 987- 
990, 10δ6. 

806. γυναῖκες. ΤῊΪ6 ἢδ9. ὈΘΘηὴ δχρίαιποα “411 ῆΟ ποῖα δα α]ῦ, 
ποῦ τη6}8 παρθένοι, ὑπουῦρὴ {Π|0 ὕθττῃ οδηπηοῦ 6 Ἰηὐθηοα ἴο οχο]πάθ 
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ἘΠΙΊΔΙΤΙΘα πγοηθῃ ; οὗ, ν. 694, νέαι, παλαιαὶ, παρθένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄζυγες.᾽ 
Βαῦ 1 Κπον οὗ ἢοὸ 1ηϑύϑῃοθ ἴἢ ΨΏΙΟΩΣ γυνή Ταθδὴ5 ααλιοζέ τϑσοηχαλι, 
ὙΠ ΘΙΠΘΙ τηδυρὶθα οὐ οῦ, 85 οΘοῃύγαβύθα ] ἢ παρθένος ἴῃ {πὸ 5686 οὗ 
ψοιγυ τὐοηναγν, ϑΙ ἈΘΌΒΘΙ ταδί θη. ΟἹ τηδύοη. γυνή, ἃ5 Μ|ΠΤ6, 15. 888 
οἷ. Βύχοηρ᾽ σοηύταδί ἴο παρθένος, τηδί θη, 6.9. ΤΠ ΏΘΟΟΥ, ΧΧΥΙΪ. 6ὅ, 66 ; 
Ῥαὺ [15 15 ποῦ {86 δη ι 6518 ΘΤῸ τθαῦϊγοα. 1 ἴδ η6 ψορᾶβ ἃ8 
ῬΙΘοηδϑύϊο----αἷὐ ἐδ γοηιαίο Ζέδατιδ, ὀυθγῳ ἰὐοηναν Γ᾽ ἐΐόην; οἵ. 
γυναιξὶ θηλείαις, ΟΥ. 1206. ΤῊΪΒ Ἰη οΥΡΓθίδ 10) 15 Τα Θ᾽ βαρροτίθα 
ὈΥ {86 ἔδβοῦ μᾶὺ ἦσαν ποῦ εἰσὶν 5 888, Υ ΘοἸζ]οη αἀποίθθ ἃ5 ἃ 
ΒΙ7Ὴ1181 ῬΙΘοηδβτη ἵππους ἀθλοφόρους οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο, Ἠοτη. 
1: 9, 124, 

88. Οὗ Νοπμη. Ὀίοηνβ. χ]ῖν. 807, ὀρεσσαύλῳ παρὰ παστῷ. 
99. δεῖ γὰρ, “{}15 ΟἸΌΥ πιθρ8 5 τηυϑῦ [86] Ὁῃδὺ 5186 15 ἀΠΙΗΙ Πα θά, 

58η6 τησϑῦ Ὁ6. “ὑδιρηῦ ὦ ὈΠΟΓΘΙΡ ἸΘΘΒΟ ἡ οἵ 86 σοηβθα Θη665. ΜΏΙΟΙ 
Μ011 [Ὁ]1ονν ΒΘ πορ]θοῦ οἵ ΠΙοηνβιβθ. ΟἿ, θεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι, 47; 
ἀναφαίνει. .. ἐκφὺς, δ88 : ἐγγὺς ὧν ἐμάνθανε, 1118. 

46. Οἔ Ἑταρ. 86 (ΝϑαΟΚ), γλυκεῖα γάρ μοι φροντὶς οὐδαμῇ βίου, 
8 8566 Ὡοΐθ οἡ Υ. 88: ΤΟΉΘΘΥ “Δηαἃ 1 [15 ΟΥΊΒΟΩΒ ΠΟ ΏΘΙΘ 
ΤΟΙΊΘΙῊ ὈΘΓΒ ΤηΘ.᾿ 

49. τἀνθένδε βοᾷ [Ὁ τὰ ἐνταῦθα Τῃτοῦρἢ {π6 1ηἤποποθ οὗ {86 
ψΟΙ οὗ τηούϊοῃ μεταστήσω πόδα ΜΏΪΟΝ [Ο]]ΟΥΒ; 50 6 ἢδνα κεῖθεν 
ὅθεν ἴον" κεῖσε ὅθεν ἴῃ ϑορῃ. Ο. Ο. ; ἄλλοσε ὅποι ἴοΥ ἄλλοθι ὅποι, ῬΙαΥ. 
Οὐ. 45 Β ; δπᾷ ἑπαάϊζάφην ὠὐπαᾶσς ἴον ἐδίαθην εὐιᾶδ ἴῃ ῬΊασὶ. ΟἸδῦ. 1. 1, 
68 ; ὁ {10 οιυδίοινϊο 60) χινο ἴου γν {10 συ. ὁ χιιο, ΟἿο. Εδτα, ΥἹ]. 1. 1. 

2. ξυνάψω, 50. μάχην. 
δῦ. ἀλλὰ πὐτοάποοϑ δὴ αοταρῦ ὑγϑη δ᾽ 101), ΟΥ ἂτὶ Θαϊτηδἰθα ΒΡ6Θ6Ώ}. 

ΟἸθαγομυβ (θη. Απδ.) Ὀδθρίηθ 8. Βρθθοῦ ἀλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν, 
ΜΝοιὺ τὐοιυζα ἐμπαξ Ογγυβ σόα αἰΐνα. 

ὅ0θ. τύπανα. ΤΪδ5 15 8 ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ οιηθηἀαύίοη οὗ τύμπανα ΜΏΪΟΝ 
σου] ΠαΡΪγΥ θ6 βΒῃοτίθηρα Ὀϑίοσο ῬῸ Οἐ δῦ. Δ ε{18, ὃ, 9--- 

ἰονο ἐψραγίηι, 
Τυρωώγλνηι, ἐπιδών Ουδθοιῖο8, ἐλιὰ, ἡναΐοῦ,, ἰγυϊία, 

ΜΏΘΥΟ [6 ἰαϑὺ ΟΥΒ. βθοὴ ἴο ὯΘ ἃ ΤΟΙΩΪΏ]ΒΟΘΏ06 οὗ μητρὸς ἐμά θ᾽ 
εὑρήματα. 

62. πτυχάς, ἔτ. πτυχή. ΤῊΪΒ, θοῇ Ὦδγ6 δηᾶ ἴῃ 945, 15 [86 σογτθοῦ 
ἴογτῃ οὗ [η8 ποτά : ποῦ πτύχας, ΜΟΙ νου] οοτηθ ἔτόΌτῃ πτύξ. 

θ64. Τὴ86 Βδοοῖθδ ψΒοΙ ΙΟΏγϑιιθ ἢ85 Ὀτοθρηῦ τι ὨΪτ [ΠΌΤ] 
Αδβῖδ, ο ἴοστη ὑπ6 ΟἼοσαβ, δηα τηυϑὺ Τπτουρῃουῦὺ Ρ6 αἰδυριβῃθα 
ἔγοτη. ὑ6 ΤΉρΡραη Βϑοοῆδθ, ΠΟ δηῦθυ ὑῃ6 Ογομοβίσα, ΒΙηρΊηρσ {86 
Ῥαγοᾶοβ οὐ ὔηέραγιοθ-δοηο. ΤῺ ρῬαῦὺ οὗ ὑῃ8. ῬὉΙΔΥῪ ῥγυθυῖοσβ ἤο {815 
18. ὑθο 10 8}}]ν ο8]16 4 πὸ ργοίοσιιθ, ὙΥ μού 6Υ 1Ὁ 15. νηδῦ νγο 5Που]ά 
0811] ἃ Ῥτοίορτιθ οὐ ποὺ. αἀσίβίου]θ, ἴῃ 18 Δ οούϊοβ, ἀθῆμηθ5 πρόλογος 8.8 
μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ παρόδου ; 580 ὑπεῦ ΘΥΘΟΥΥ τορος 
ὈΙαν 885 8 ργοίοσινα ἴτι [8 ΟὙΘΘΙΚ Β6η86, Οχοθρῦ ἤθη {Π6 Ὀ]ΔΥ ΟΡΘἢ8 
ψιῸἢ ὑπ6 δηΐταηοθ οὗ 6 ΟἼΟΥ Β, ἃ5. ἴὰ {89 Φοθιδ δ Τρῇ. «πι, 



76 ἘΠΕΙΕΡΙΘΕΞ, ΒΑΘΘΗΔΛΕΙ͂ 

οὗ Ἐπων., δηα [6 2δόγϑαθ διὰ ϑιερρζίοος οἵ Αββοῦγ})α85, ἘαΡ, 1ηὐτο- 
ἃἀαορα {π6 Ῥτοϊορτιθ ἴῃ 088 ταοάθυῃ 56η86 οἵ {π6 ψοτά, ἔο Θχρίαὶῃ ἐπ 
ΟἸΓΟαΙηϑύθη 65 ἩΠΩ͂ΘΥ ΜΏΪΘΩ. {86 δούϊοῃ Ῥ6ρΊη8. Αὐβίορῃ. τἱα]οα]68 
ὑπ ᾿ππῃογαύίζοῃ, Βδη. 945, 6ἐ 860. 

θὅ. θοάζω, “1 ΡὈΠΥ ἴδαιτ]ν (10. “ ΠΑΒΕΠΥ ᾽) ΤΥ σταύθία] βουνὶσο. 
67. κάματον εὐκ., “ἃ ἸΔΌουΙ οὔ Ἰογα,᾿ Ξϑηαῦ8. 
69. μελάθροις ἔκτοπος, “Ἰοὺ τη ὈΘρΌΠ6 ἴο ἷ8 4115, 110. “Ἰοὺ 

Ὠΐτη 6 ουΐ οὗ ΠΥ ΜΑΥ ἴῃ [8 Ποιηθ.᾽ [1 μᾶγθ [Ὁ] οννθα ἘΣΤΉΒ]6ΥῪ 
ἴῃ 850 Ῥαποίιδίηρ [158 Ῥᾶββᾶρθ, ὙΏΙΟΉ. 15. πΒΌΔΙΠΥ σίνθη τίς μελά- 
θροις ; ἔκτοπος ἔστω. Βαυΐ 8. ῬΕΙΒοὴ ΜῺΟ ψὰ8 ἴῃ 818 ποῦβθ ου]ᾶ 
ποῦ Ὀ6 ἴῃ 68 ΨΥ οὗὁὨ {Π6 Θῃ ουϊηρ' ΘμοΡα8, ΏΟΒ6 ΠαΌϊῦ 1Ὁ 15. ὕο 68]] 
ΟἹ 811] μοβθ 70 816 ἴῃ {Π6 1} ραΐῃ ο οἷθᾶῦ {Π 6 Ψὰ ἴοσ ὑΒβτη. 
ΟΥ, Ατὶϑύορῃ. Ῥδῃ. 8564, εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροισι 
χοροῖσιν. 

70. τὰ νομισθέντα, ἀϑτι8}}}} οχρ᾽ϑη θα 85 πϑαῦ. Ὁ]. “ἴῃ πσοηῦθα 
Ὑγ156,᾿ υϑοα ΔαγοΡΌ Δ }]ν ἃ5. εὔια ἴῃ 157, ΏΘΙ6 5686 ποΐϑ ; θαΐ {6 
Ῥαυύϊο1 016 βυσροϑῦβ Ταῦ ΠΥ ἃ. ΘΟ ρατίβοη ἱ τὸ λεγόμενον ΘΙ ]οΟΥ6α 
1. ΦΌΡΟΒΙ ΟΠ. ἴῃ 0Π6 5688 οὗ “85 {ἢ6 βαγίηρ 15. Ηθηοθ {Π6 Τηθ8ῃ- 
ἴηρ οι] 6 “85 15 τηϑϑί πα ἀπ6.᾽ 

71. κελαδήσω. Τὴ ψοτα ΏΙΟῊ 15 1 86 Τ185 15 ὑμνήσω, ΏΙΟ 
{Π6 τηϑθίτθ ΒΒ ἴο 6 ΨΊΟΩΡ, ΡΙΟΌΔΌΟΙΥ 1Ὁ νγὰ8 ἃ ρίοβϑϑ ἡ Β1Ο ἢ. ογορῦ 
ἴἸηῦο 1μ86 ἰαχύ. 11 80, κελαδήσω οι] Ὦανο Ὀθθη 8 ᾿ἸΚοὶν ποσὰ ἴο 
Ὀ6 80 δχριαἰηθᾶ. ΤΏΘΥΘ 15 ἼῸ Ῥαβϑᾶρὸ ἴῃ ΟὙΘΕΙς ᾿ς ογαῦασο 10 ἢ 
ῬΙονο5. βαὐβίδουου !Υ 6 ῬοΘΒΙ ΟΠ οὗ ἃ. Βῃονῦ γΟνγ61 ὈΘἴΟ16. μν, 850 
Ὑ76 ΤΩΘΥ͂ αἸ5η}185. ὑπ6 ὑθΘΟΥΥ ὑῃηδὺ ὑμνήσω οϑῃ. ἴῃ [15 Ῥαββαρθ ἤϑύὺθ 
{86 γϑὺ 50114016 5Βῃοῦί. βοιῃθθτηθθ [Π6 ΒΡ οβϑα βῃουύθηϊηρ οὗ {Π6 
501140186 Ῥδίουθ μν ὁοσυσβ 1 8 Ῥᾶβϑαρθ ὙΠ10η ἀο068 ποῦ ΠΘΟΘΕΒΑΙΊΥ 
ἀθιηδηά ἃ βῃονῦ 5011816, 85 ἴῃ ΡΙηα. Νϑα. ἵν. 88, ἤθτΘ ἐπι 501180]6 
ΘΟΙΓΘΒΡΟΙΙηρ ἰο ὕπ6 ἢχϑὺ 50118016 οἵ ὕμνος Τηᾶν 6 Ἰοῃρ᾽ 85 Ὑ81] ἃ8 
Βῃογῦ ; δῃᾷά ἴῃ ἀββοῇ. Ῥθῖβ. 281, ὮΙ 6. ἃ 5ῃογῦ ΘηΘΟΙΙΙΒΙΒ ΤΩ Ὑ76]} 
ΘΟΥΡΕΒΡοπα ἴο ἃ Ἰοῃρ' 0η90, 50 ὑπαῦ νγ)8 816 ποῦ οτοβα ἴο βοϑῃ [6 ἢγβὺ 
ΒΥ 6016 οὗ μεμνῆσθαι ἃ5. 5Βῃοτί. ΤΙὴ οΥ̓ΘΙ ῬΙδοθβ ὕΠ6 τϑδαΐϊηρ Ἠδ8 
5 Πυθα ἔγοση ὅΠ6 ϑαρϑυ αν οη ὈΥ̓͂ ΓΠ8 οοργιβὺβ οἵ ἃ ΤΟ Θ [Ἀ1}1118 
ἴῸΓ 8. 1685 ΤἈΤΔΠΔΥ Μογὰ, 85 ὑμνωδεῖ ἴο! μονωδεῖ ἴῃ Αρϑτη. 990, ΟΥ 
ἕγοτῃ {δ6 ᾿η Υ ΒΙΟῺ οὗἨ 8. σοββ, 85 πολύμναστον ἴῃ Αρϑτη. 1459, ΜΨΏΙΟΙ 
γγ85 ῬΓΟΡΔΌΙΪΥ ἃ ΡἼΊοβ5. οἡ ἐριμνάστευτος, Ἡ ΘΙΤηΒΟΘΙ 5. ΔαΤΏΙΤΘΌ]8 601- 
τοούΐοῃ οἵ ἐρίδματος ἰῃ 1461, Βοΐ 1ὖ 15 ποῦ ΡΥΟΌΔΌΪΟ ὑῃαῦ  ΠΘΤΘ 
ψγ}6 Ππά 1ηδύϑηοθϑ οὐ [15 1] ΡΟΘΒ1 016 φαδη Ὁ Υ 1 ΘΟ Ροτ 8 ἔτουη 
μνάομαι ΜΘ 5ῃοι !α οτηἱῦ μ6 ν. Τῇὰβ 1 Ἐπὰν, ΤΡ. Α. 68, δίδωσ᾽ 
ἑλέσθαι θυγατρὶ μνηστήρων ἕνα, 15. ποῦ αἰζοροῦμου ΒΡΌΤΙΟΙΙΒ, 79 τηϊρηῦ 
τϑδᾶ μηστήρων, ὃι ἴοττη ἀοΥνῖνοα ΠῸμ μάομαι, 84 ΤΟ ἀοΡ6α ῬΓΟΌ80]8 
ῬΥ ὑπ6 ἔδοῦ π8ὺ μάομαι 15 ἃ σοῦ γγοργίω ἴου ΤιδυΥ δα 6- ΘΠ ΑΘ ΤΩΘΉ ϑ, 
88 1η 1]. ἰχ. 894, Πήλευς θήν μοι ἔπειτα γυναῖκά γε μάσσεται αὐτός. 

72. μάκαρ δηᾷ εὐδαίμων Τηδ ῦ 6 Ὀγτοδαϊγ αἰβυϊη σα ἸΒ 6. ἃΒ Τη68Ὲ- 
ἴηρ,, [88 [ὈΓΠ.6 ΟὈ]ΘοΌ σον, ὉΠπ6 Ἰαύου Βα Ὀ] οὐ ἰγ, ΠΔΡΡΥ ; “ὈΙεδβὺ 
ἴ5 86 ψῆο ΜΙ 10ΟΥ ἴῃ Καοσίηρ ὕΠπ6 ΠΟΙΥῪ ΟΟΥΘΙΩΟΠΪ68. ἰσοίῃ {9 
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ὈΙοββϑὰ 116, θη ουϑῦ ἢ Ὠ15 500] ἰηὔἴο {6 τονθ]- 8 η4, δ ΨΟΥΒΏΙΡ5 ΟἹ 
{μ6 τηισπηὐϑίηβ ΜΙ τηγϑῦϊο Ἰαβύγαθοηβ.᾿ θιασεύεται 15. Ὀδδὺ [Δ ]κθἢ 
8.5 Τη146]6. 

᾿ς 8δ, κατάγουσαι, “ὉΠ Πρίηρ Πΐτη ὨοΙηθ᾽; 566 86 οο]οργαίθᾶ 
Ῥαββᾶσβ κάτει, . , κατάξω ἴῃ Εν, ρα, 101, 1016. 

88. ἔχουσα, δείηρ ργοσηωηέ εὐτίμ. ἸΜΑΌΡ δ 6 ΘΧοΘ!]ΘΆΕ]Υ ΘΟΙΏΡΑΙ68 
Ηάαῦ. ν. 41, καὶ ἡ προτέρη γυνὴ τὸν προτέρον χρόνον ἄτοκος ἐοῦσα τότε 
κῶς ἐκύησε, συντυχίῃ ταύτῃ χρησαμένη" ἔχουσαν δὲ αὐτὴν ἀληθέϊ 
λόγῳ οἱ τῆς ἐπελθούσης γυναικὸς οἰκήϊοι πυθόμενοι ὥχλεον. ῬαΪΘΥ, 
αἴτο Μ αβοτανθ (0, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, βυισροβίβ πόδ᾽ ἔχουσα), τη8 65 ἔχουσα 
Ξε οὖσα, σοτη δ) Ἴηρ καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις, δῃ. 704. 
Βευῦ {15 15 ποῦ 8 ὁ8886 1ὴ Ῥοϊηῦ, ἴογ Ὁη6 ογάβ 816 ἃ απούδ.ϊοιι,, 1" 
ὙΨΏΙΟΙ οπ6 Μοτα 15 ΒΌΡΙΘΒΘα : ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις 
15. 86 ψΏΟ]6 11η6, 8δηα [8 γΘ786 15. ΘΘΠΘΥΘΙΠ]ΠΥ 10] τἀ 66. διηοηρσ {ἢ 68 
7γασ. ἀγαηι. ἑποογί, οὗ Αθβοῆγ]αβ, ἴο βοὴ ΤΙ Τμ8 8ΒΟΥΊ 0865. 10, 
ὉΒποΌσἢ ΘηοΥ6Υ ΟΠ ΟΪ. αὐ ιιῦθβ ὑμ6 Ἰἰπθ ἤο Αὐο]οομα8. ΑὙΪ8- 
ἰορ., ϑοοοιαϊηρ ὅο Δ15. τιϑιιδὶ ΤΩΔΉΠΘΥΙ, ὮΘΥΘ 118605 ἔχοντες ἃ5 ΡΌΥΘΙΙ- 
ἴῃὴσ ψυχὰς---αῶῖ ψοΙὰ ΜΏΪΟ. ἢἶθ διάϊθημοθ οι] τοϑα"]}Υ ΒΌΡΡΙΥ. 
ΜΌΟΓΘΟΥ͂ΘΙ 1ὖ 18. ὩΘΘΙΥ οοτίδϊη ὑῃδὺ ἴῃ ὑμᾶῦ Ῥᾶββαρθ 1 Βῃου]α [δκθ 
τὴν πόλιν ἃ5 ἴπ6 ἀϊγθοῦ ορ͵ϑθοῦ οὗ ἔχοντες δη ΘΗ ΤΟΙ αἰβοοπποοῦ 1Ὁ 
ἴνοση {8 ΤΟΤΘΘΌΪΠ Πρ ὙΘΥῸΒ Ὑ᾽ Ὠ1ΘῊ. 816 ΒΔ} Π6]4 Το ρφόνϑτῃ τὴν πόλιν. 
ΤῊΘ ΟὨΪΥ ν8]1αἃ ορ]βούϊομ ἔο οοπβίσαϊηρ [86 βοηύθηοθ [ἢ π|8 18 06 ἔαοῦ 
μα΄ {πθη καὶ ταῦτ᾽ ου]ἃ ποῦ Ὀαρσίηῃ {86 οδθβθ ἴο ψοῃ 1ὖ Ὀ6- 
Ιοηρθ. Βαυΐῦ ΒΙαγᾶβθ ἴῃ ἢ15 βχοϑι]θηῦ ποίθ οἡ Ασ. ἔβη. 704. 5ῃον8 
ἐμεῦ καὶ ταῦτα πθοα ποῦ βίδῃᾷ αὖ [μ8 Ῥοριπηΐηνσ οὗ 105 ο]8 86 οἸΓΠ Θ᾽ 
1 ῬΥΟΒΘ ΟΥἉ 1 ὙΕΤΒΘ ; 8568 Ὁ. γ6 86 Ατὐ. Αοῃ. 168, ῬΙαῦ. δ46, ΙοάοΥ. 
Οοτῃ. 111. δ46, τὴν ἐσομένην καὶ ταῦτα μέτοχον τοῦ βίου ; δῃᾳ ἴῸΓ 
Ῥήοβα Ηαὺ. 1. 178, 11. 68, Τόοη. Μ)ΙΑ. δὅ88, ἵπιο. Ἐπ ρ1ϑῦ. δαύ. 11. 8, 
ἐπὶ κατεαγότι καὶ ταῦτα τῷ ἀμῴφορεῖ. Τὰ ἔπιχ. δαργΡ. 166 ἐν μὲν 
αἰσχύναις ἔχω σογοῖη8 ἀμπίσχειν. Τ Ὀρ6ΊΙογο {68 τι88 οὗ ἔχειν Ξε εἶναι 
ἴο 6 ψΠΟ]]ν τοϑύγιούθα ἕο δάνθυ 5. οἵ τῃδη 61}, καλῶς ἔχειν, ἀνακῶς 
ἔχειν, δἴο., δια ἴο {Π6 αὐἰΐθ ἀΠδγθηῦ ρῃγαβο, ἀμφὶ ἔχειν. ΟΓ, Το. 
1. 81, ψΏοτΘ διὰ φυλακῆς -επεφυλαγμένως. ὅ66. ΑΘϑοῇ. ΤΉΘΡ. 99, 
Χρη. Αῃ. γυ. 11. 26. Ὑμβθῃ Ῥῇῃοῦ. οχρ]δίηβ ἔχοντες " οἰκοῦντες, ἮΘ 
τοίου ἴο ὑπ6 ὕνγο 56η865 οἵ ἔχειν χώραν, ἴο δὲ κίπο Γ᾽ ὦ οοιγυίγῃ, διὰ 
0 ἰΐνο ὧν τύ. 

80, ὠδίνων λοχ. ἂἀν., “5η6 Ῥᾶγ6 Ὠΐπῃ, οαϑῦὺ ὉΠΟΪΤΔΘΙΥ Όστη ΠΘΡ 
ΜΟΙ 1. ὑπ6 ὑγαγ81} Ῥϑηρδ οὗ ΟΠ ΙΡ ΤΏ ὑπαῦ ἐμ6 ὑμαπάου Ὀγοπρῦ 
ΟὨ 105 ψίηρ.᾽ ΤΠῈῸ ὑμαηάουο!ῦ Ῥγουρῦ ΟἹ ΔΘΓΡ γᾶν 81] ῬΓΘΙΛ ΌΓΘΙΥ : 
ὠδίνων 15. ὕ6 οΡ]θοῦνο δῃηᾶ βροντᾶς {Π|6 5] οὔϊγ ροηϊθνο, 18 
Ῥδϑβᾶρθ δου β. ἃ. Υθι δι Κα Ὁ]6. Θχϑῖηρ]α οὐ ἴμο τηϑ᾽ηύθηθηοθ οὗ 88 
δἰοναύθα ἤοηθ, ἴῃ ἃ ὁ8368 ῬΥΏΘΙΘ 8. ᾿ΠΓΘΤΙΟΥ δυθδὺ τηϊσῦ ἤᾶνο 36 1164 
Ἰπ ἀ]ἸΟΥΟΙΙ5]γ, 

94. θαλάμαις. 1 δγο δοοορίρα ὙΥ ΘΟ] 6115 θαλάμαις ἴοΥὶ θαλάμοις, 
1ΔΗπθηοοα ὈΥ {Π6 δοαΐθ ποθ οἵ ϑδαηῃᾶνβ ῈΟ Ῥοϊῃῦβ οαὖ ὑπᾶὺ ΑΥἸ8- 
ἰού] (περὶ ὕπνον, 8 8) τι885 θαλάμη ἴον ἃ οαὐϊέψ οἵ ὕμ6 Ῥοᾶγ. ἨἩθηοθ 
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10 ποι] Ὀ6 ἃ ΨΘΡΥ͂ 5 1{8016 ὑγοτά ΠοΙ6 ἴου ὑπ6 {πὶρἢ οἵ Ζθαβ νν ἢ 6 16 
Τῖοη. νγαβ ἤο τηϑύθγθ [Ὁ ἃ βεοομα Ὀἰτθῃ (οἴ, ἄρσενα νηδύν, 5827). Τῇ 
νγ}6 Τοδα θαλάμοις ψχα 5ῃοι 1] τοπᾶθι ὁ αὖ ὁΠ08, 1 8 ὙΘΙῪ ΟΠΔΙΡΟΥ οὗ 
ἢϊ5 Ὀἰσύῃ,᾿ ΒΙΘῊ 15 ἃ 0016 ἔἸρΊα, 

98. κρ. ἀφ’ Ἥρας. ΟΥ ἀδῆον. .. ἀπ’ ἀνδρῶν, ϑορᾷ. Οβᾶ. Ὁ. 
1684: κρυπτόν 15 ῬΙο]ορίϊο. 

99. τέλεσαν. ΤΊ νον δηᾷ Μοῖραι ἅτ Ὀοΐ ὑοοθδ 9γΌργΐίαθ ἴῊ 
ἀρβ]ηρ τ ἢ δὰ οχρθούθα ἴσῃ ; δηὰ ἴοι ὕΠ18 Τθᾶ800 Ψ8. Τηϑῦ οχ- 
Ὀ]δΐη μοιρίδιον τελέσαι, Ῥίῃᾷ. Ἰϑύμτη. γ. 46, “ἴο της ἴο ὕΠ6 ὈΙΡΤ 1 
αἀαθ {1πηγ6,᾿ ποὺ 7εἴΐσοην γεαάογο, ἃ5 Ίββϑη τα θυ θίδβ. 

101. ἔνθεν ἄγραν οι ΠαταΪγ ταθϑῃ ὁ βοὴ [8 Κθὴ ἔγροτῃ 1 οῃ ̓: 1 
τηϊσῃῦ Ὀδύθου πχθϑῃ “βοῖαβ οὗ Μ᾿ ΏΪΟἢ ΠΘῺ ᾿πηΐθα οἱ βοπρ]ῦ ἀἴροτ, 
ΟΥ, 885 Ηθυη. δΡΡρθδῖβ ο αηδογθίδη ἃ ΏΘῺ 6 τη κ65 ἄγραν [ἢ6 
Ῥτϑάϊοαίο, “ΏΘΠμο8 (ἔλοτη ἡ Ιοἢ οἰτοστηβίδποθ Ὁ ἃτῖ885. ὑμ80) [}9 
Μαρηδᾶβ 866 1κ βουρϑθηΐβ, δηά, ψῃθη οδαρμύ, ὑνῖηθ Το 1ῃ ΘΙ 
Ἠεΐτ.᾽ ΤῊΘ ΠΑΙΒΒη685 οὗἩ [15 μδᾷ 164 τὴϑ ἴο βυβρϑοῦ [16 ΒΟ 6885 
οἵ ἄγραν ; Ὀὰὺ Μι. Κ,, ΑἸΙ]ΘῊ 5. 5111}016 οοττθούϊοῃ οἵ θηροτρόφοι Ἰηΐο 
θηρότροφον ΤΟΥΊΟΥ͂ΘΒ 41] αΙΗΠΠἸοα]ῦγ. θηρότροφον ἄγραν ἰδθῃι -Ξ δρά- 
κοντας, οἷ. ῬΆοΘη. 820, θηροτρόφου. .. δράκοντος : δῃ ὕμ6 ΜΠΟΪΘ 
βϑηύθιοθ τηθϑὴ8 “ΏΘΙΙΟΘ. 6 Μαθηδᾶβ ὕψη 1ὼ 61. Πδὶν 8 
βου Θηΐβ ΒΟ. ὕμ6 . αν οδαρσῦ,᾿ 110. “ὉΠοῖν Ὀθαβύ- θα Ῥυθν. Χ. 
ϑαπᾶγα ἴῃ δὴ ϑαταιγαὉ]6 ποθ 1Π]Ππϑύγαϊθβ [Π6 οοπμῃθούϊοι οἵ {ῃ68 
βευρθηῦ ΜΙ ὑμθ ΜΟΥΒΏΙΡ οὗ Τιοηγϑαβ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ οὔ" [6 η8]9 
ΒΙΡΟΘΒΌΟΩ. ΟἹ 18 Ῥαβϑαρθ 15 ὑπδὺ οὗ Μν. Μουῖοα αποίθα ὈΚ ὈΥ. 
θην ἴῃ 815 ΘΟΡΡΙθιλθηΐαυυ Νοῦθβ (ϑτα βα, Ρ. 269). ΗΠ ῬΙΌΡΟΒΘ8 
ἄγραν θηροφόρον, “ ὈΟΟΪΥ͂ (ΠΟ 515 129) οἵἩ Ὀθαδὺβ ὑοΡ (85. ἃ ΊΘΑΓ ἢ), 
ΘοΟΙΏραυαρ βορῃ. ΕἾαρ. 16, παρδαληφόρον δέρος, “116 οἵ Ἰθορατα ᾽8- 
5 ΚΙ ΨΌΤΏ ᾿ ἃ5 ἃ ΘῬΥΙΩΘΗ ὗ. 

106. μίλακι, “ὌΤΘΔΚ ἴηὔο Ὀ]οβθοῖὰ 1 Ὁπ6 Ὀνὶσαῦ οἰαδίοτίηνρ 
Ὀυοηγ.᾿ Π)᾿.. ϑαηᾶγβ ὑ1ηΚ8 ὑμδὺ ὀγίοηψ 15 ὍΠ6 πθαγεϑὺ ΔΡΌΤΟΧ Τὴ ἃ- 
ἰΐοῃ ἴο ἃ οογδθοῦ τϑηδουηρ. «δώναισθεα ΟΥ̓ οογυοζυιζιθ σσου]α Ὀ6 
1655 δια. 016. ἴῸΓ ἃ γθαῖῃ. γάέισ ψουἹὰ ποῦ 40 δὖ 84]1, ἴου 108 
Θιϑβοοί δ] οη5 1 ΟἹ ὕΟΠρΘ 1688 τι8 ατὶῦθ αν ἔγοτη ΤΟΥ ΘΙ ΥΥ 8Πα 1ΟΥ. 

109. ΤῊΘ Εὖ. Μίαριηι. Ἔσχρὶ. βάκχος, ὁ κλάδος ὁ ἐν τελεταῖς, ἢ στέ- 
φανος, δι Ἠοδγοῖ. 6ΧΡ]. βακχᾶν ὈΥ ἐστεφανῶσθαι. 'ΤῊ]5 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 
58,015 }8οΐουυ, ἴὉ. βάκχος ἀμ! βακχᾶν 876 ποῦ 1 θη 1081 1 ΤΩΘΔΏΪΠΡ: 
ὙΠ βάκχιος δηα βακχιοῦσθαι. 1 5Θῃηου α ταῦμευ ἴακθϑ καταβ. Ξεηλαΐε 
ἐϊογοιιοῆ, ϑαςοιαηῖδ οΥ ψοιιήδοῖνόα, αοἱ ἐμι6 Βαρσολαγέ ιοὐίν Ξοαΐ, Ἐ]γη5. 
ΘΟΙΏΡΆΙΟΒ τὴν βεβακχιωμένην βροτοῖσι κλεινὴν Νύσσαν, ὅοὈ!.. ΓΠπΟοΤῦ. 

110. Ἐὸν ἐν κλάδοισι οἷ. Ἰηἢ ν. 1168, ᾿Αγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρό- 
φοις ὄσσοις, δι! ἘΠ. 821, σκῆπτρ ἐν οἷς Ἑλλησιν ἐστρατηλάτει. ὅ0 
ἴῃ ϑόρῃ. Ορά. ΒΒ. 871 μέγας ἐν τούτοις θεός Τηθᾶη8, 1 ΦΏ]ΏΚ, 
«τη ἹρΉ ὉΥ 15 αοα τὐΐόην αγηιθα κοὐ ἐδι65.᾽ (1.6. ιλῃ [88 νόμοι ὑψίποδες 
οὗ ψ  ΐορ 086 ΟἼλοτιιβ 85 Ὀθθη οχργοϑϑίηρ 105 γϑηθνα 01) ; δια ἴῃ 
ΡῬιηάᾷ. ΟἸγταΡ. χ]. 17 ἐν δόξᾳ -Ξ οἰογτουιδῖγ. 

111. ἐνδυτά, “ΟἿΓ ὈΔΟΟΉ]Ο ἸΙΝΘΙΥ οἵ ἀδρη]οα ἔα 5] 1η8.᾽ 
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112. πλοκάμων τηϊδῦ Ῥ6 ππαογβιοοα 11) 1[8 ῬΥΠΠΙΔΥΥ͂ 56}58 ΟΥἩ ΒΟΠΊ6- 
ὑπηρ ὑνγβῦθα οὐ οατ]]ηρ' (πλέκω), δ) τητιδῦ τϑῖϑυ ἴο 0116 οὐγζίγηρ Τοοἤ)5 
οὗ δῖν σοῦ π6 Βδοομδηίβ ὕοοὶς {το πὰ ϑῃῖτηα]5 οὗἨ Π6 οἤδϑθ δ5 8 
ἘΓΙτατηΐπρ' ἴον {61 δν ΒΙΚ1Ὲ8 ; “ὑαΠΠὉ 5. οὗ ΜΏϊ6 ΤΥ] ο]οὐβ᾽ 15 ποὺ ἃ 
ὙΘΙῪ πηηϑὕτ18] τὰ} οἱ οχρυθϑβϑίμ θ᾽ “οασὶγ Τα 5 οὗ ψ 106. Παῖτ᾽ : Ὀαΐ 
πλοκ. 6᾽βθυ θ᾽ 8 ΔΙ Δ 5 Τοίοσϑ ἴο Πατηϑη 81}. Ὑοὺ ΘΙ βἸςθβ ποκάδων 
ὁδηποῦ 6 ϑοοορίρα, 85. π6 ΜΟΙ ΠΒΥ͂ΘΙ Ἰηθ8ὴ8 “8η660᾽ π΄ ΟὨΪΥ͂ 
“ ἢοοῖκ5 οὗ σγοο].᾿ Τ|ιο αἸΠΙοα] 165 ἴῃ 0186 Ῥάββαρσθ ὑοῦ] θ6 ργθαῦ]ν 
τη ραίοᾷ Ὁγ τοϑάϊηρ, ἃ85. Μίσ. Α. Ἐν Πουβιηδῃ Ὠδ5 βιισοοδίβα, 
πλοκάμοις μαλλῶν, “ Ο01]5 οὗὁἩ ΜΓ 6 γγοο}].᾽ ΘΌΟΘΝ, ΘΙΤΟΥΒ οἵ ὑγδηβροβθα 
1πῆΗοούοη τὸ ποῦ ἰπροαπθηΐ, 6.0. ψυχῇ . «. ἡδονήν ἴον ψυχὴν. .. 
ἡδονῇ, ΑΘ6β6ῇ. Ῥϑῦβ. 848 ; ποηγΐηδ εογάα ἴον ποηυΐνω οογο, Ον. Ῥαβῦ. 
ἵν. 1600.{. Ἠοναγοῖ, 1. ϑδηανθ, δαρρ!. Νοίθβθ, ρ. 269, ὅγὰ οᾶ,, 
Το κα ἐμπαῦ πλόκαμος 15 δε ἴῃ Χαμ. γμηθρ, ἰχ. οὐ ὕπο “ ὑνιβιρα 
οοΙα’ οὗ ὦ αθογ-ἴταρ, ὙΠΟ βῆονθ ὑμαῦ πλ. πθρᾶ ῃοῦ δἰνναν8 
τήθϑῃ ματλθῃ δῖν, θα οδπ ἀθποίθ ἃ ὑνγιϑῦ ΟΥ Ῥ]δῖῦ οἵ Δ} τηϑύθι δ]. 
Τὺ νγὰ8 86 οπβίοιη οἵ ῃ6 Βδοοῆδθ ἴο ἰδβδίθῃ ὑπ5. οἵ χοο] ἴο 
ὑπ νεβρίς, ῬΑΥΟΥ ἴο δ ἤϑηοθ 105 ἀδρρθα δρρϑδίϑοθ, δηἃ ῬΑΙῸΥ 
Ῥθοδῖιθθ Μ00Ὶ0] Π86 ΒΟΤῚΘ τη ϑύθ ]ΟΙ18 Τ᾿] ΘΘ Πρ ἸῺ ΟΥ̓ΘΘΙΚ ΤΘΙ]ΘΊΟΏ ; 566 
Ἡαῦ. 11. 81 ; 1Ὁ τῦᾶϑ δὐξζδοηθα ἴο βαρ] δη ὑθ᾽ ῬοῸΡἢ8. 

118. ἀμφὺ νάρ. ὕβρ. ὅσ. ΤῊΘ Βδοοίδθ 16 δ ῃ]οΙ θα ἴο θῈ τϑυθγθηῦ 
ἴῃ {16 Π8ηα]1ρ οἵ [η6 ψαῃᾶ, 1πδῦ 85 Δῦονβ [Ώ6Υ 816 οχσ μοιίθα ἴο Ὦθ 
ἰγτὰθ Βδοοῆαῃΐθ: [Ὁ 06 π|δ6 οὗ ἀμφὲ οἵ ῬΠοθα. 1128, ἄλυρον ἀμφὲ 
μοῦσαν, “ΜΙ ἃ βοησ᾽; ἀμφὶ βωμίους λιτάς, Ῥῆοοη. 1750 ; ἀμφὶ 
γηγενῆ μάχην, Ογο]. ὅ. ΤΊΠ6 86 οὗ ΤΠ6 Ὁ: ψαηαᾶ γγὰϑ ῬΥΟΡΔΌΪΥ 
οτάδίηθα ἰο ριονθηῦ μ6 ἄϑηρσου Μ ΏΪοΝ τηϊσῦ ἤν υῖβθη ἔτοτῃ 
δυταΪηρ ἔγαηθϊο Βαοομδιῦβ ΜΙ ὨθανοΥ βύανοθ ΤῊ ἐλγγ86. ΜΒ 
{ρΡροα ψΊ ἢ ἃ ροϊηῦ δηὰ ὕμαβ αἸθγθηῦ Πόσα ὑΠ 6. ῬΙ ἢ μα. ΠΌΤ, 
Βονον ιν ἴῃ {15 Ὀ]ΑΥ͂ πθοϊθοῖβ 0Π6 ἀἰδυϊποξίοη, ἴον ἴῃ 261 Οδάχητιβ 
15 5814 ἴο αν ἃ παγέμο ἴῃ ἢ158 ἢδηά, δηᾷᾶ 1ὼ 264 8, ἐζγγϑδιδ; ϑδ1ῃ 
ἴῃ 1168 νὸ βᾶνθ νάρθηκα εὔθυρσον. ἘΎοΤη 06 οριυμοῦ ὑβριστάς, 
ΕΑΝ ἦ ΟΡ “ΤγΟ]1ς,᾽ τὸ σαῦμου ὑπαὺ Π6 Μαθπδάβ Ὀ]ΔΥ ΠΥ δ β5581164 
ΘΟ οὗλον πιῦ ὕμοθο σὴ ο1ἢ πᾶμαᾶ8. 1 ψοῦ]ὰ νϑηΐατθ οἡ 
“ΤΟ ]Π] ΟΊ σ᾿ 85. 8 τϑηαθυϊηρ οὗ ὑβριστάς, Ὀθπῦ Ὁ} Ὁπ6 ᾿πουλῦα Ὁ ]6 
ΒΘ ΘΌΊΟ. οὗ ΟἸΠΡοτῦ 5 “το Π]]οκτηρ,, το] τοκῖηρ Ὀπῃ.᾽ 

120. δίταδο ταϑηύοηϑ ὕνο οἰδ8865 οἵ Οὐγθϑίθδ-ττομθ, [86 βουνδηΐδ 
οὗ Τάἄάδοδιῃ Ζθὰβ ἃ Ἀμθα ἴῃ Οτθῖθ, ῇοΣ ἢθ οΟΙηῬ 8105 ἴο {πὸ 
ϑαίνγβ, μετ’ ὀργιασμοῦ καὶ τοιούτων προπόλων οἷοι περὶ τὸν Διόνυσον 
εἰσὶν οἱ Σάτυροι, τούτους δὲ ὠνόμαζον ἹΚουρῆτας. Πγοτα [μι686 Ογείζαη, 
Οὐτοῦοϑ μ6. αἰβυϊ σι ]5η65 ὕμ6 δάγῳυσίαγν Οπτοίθβ οἵ θα οὐ ΟΥ̓ 616, 
ΔΗ 5805, τοὺς δ᾽ αὐτοὺς καὶ Κορύβαντας καλοῦσι. ΤῊ ὩδΙη65, Βον- 
ΘΥ͂ΘΙ, 816 864 10 ἸΒΟΥ ΤΑ Ἰ Πϑύθ] γ. : 

128, τρικόρυθες. “ΟἹ {τ }]1σοὴ ραΐθαθ Τ ΔΙΊ Π61η α1 ἰγ}Πὶ 
ΘΆΙΘΑΙΌΤΩ ΒΌΡΘΙ ᾿παροβιύδυστη βρθοΐοτη τϑα ἀθραῦ Το. ὁ ΞΌΡΗΠ. 
Α1. 846. 
: 124-184. ΤΏ τη ϑϑηϊηρ' 15. 0815 :--Τὰ {86 56 ν106 οἵ ἈΝι68. ἴῃ Οτδίθ 
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ἴπ6 Ουτοίθϑ Πγθὺ Ἰηνϑηΐθα δα ρυθϑθηΐοᾶ ἴο ΠΟ ἿΣ τ ἱβίτθϑβ ὑπ τύμ- 
παᾶνον ΟΥ Κούι]θατατϊη, ἡ ἰοΟἢ νὰ δἰροσψαταβ ἀθϑύϊηθα ὕο ὈΘΟΟΤη6 8} 
ΔΟΘΟΙΏΊ ΘΙ θηὖ ἴον ἢ 6 Βδοοῃΐο οὐἱθβ οὗ θμοθ, ΤῊ6 ΟπΓοῦθβ 1ὰ [ἢ6 
ΒΘΓΨ]06 οἵ θῶ πὶ Οὐοίθ βδηρ ὅο 88 δοοοτῃρϑῃϊηθηῦ οὗ 0Π8 τύμ- 
πανον ἃπἃ {86 ἤἥπύθ βὐγαΐῃβ Β00} ἂρ 6 16 θυ αῦβ ἀϑθα ἴῃ [6 
ΟΥ̓ΡΊΔΒὑ10 ὙγΟ ΓΒ ἢ] οὗ Βδοομαβ ; δῃᾷ ὑπϑυθίοσθ ὑπ6 ϑαύγυβ, ο β᾽οοῦ 
ἴῃ. ὕΠ6 βϑιηθ τϑδύϊοῃ ὕο ΠΊοη θα 85 [86 Οὐγοῖθβ 8δπηα ΟΟΥῪ Ὀδηΐθβ ἴο 
Βῆθῶ (886 ποΐβ, ν. 120), Ῥογτονγβᾶ ἔγομι πΠ6 1αὐΐον ὕη 6 ὑγΠΡΘΏΌΙΩ, 
8η6 1ηὐτοαπορᾶ 1ᾧ ᾿πὔο ὑΠ6 [οϑύϊνα!5 οὗ Βαροῆαβ. 

125, βυρσότονον κύκλωμα, “τουπᾶ οἵἉ 5ἰγοίομβοα μῖαο,᾽ 15. τῃ6 
ΟἸΤῊ ὈΤΘ] οὐ Κουυθαγαχῃ, ο8]1]64 4150 τύμπανον. 

127. κέρασαν, “ὙΠῸ {Π6 Κα  ]Θἀγ τη’ 5 τοὰῦ ΤΠ6Υ Ὀ]οηἀοα {Π6 ψ114 
0811] οἵ 6 ῬΕΙ͂ ΡΊθη ΟἸΔ το. 

129. κτύπον, ἴῃ ΔΡΡοΟΒ. 1 βυρσ. κυκλ. “ ἴο τον 1 {86 γ6115 οἵ 
186 Μδοῃδάβ. 

181, ἐξανύσαντο, ““ΤΟῊ 1Ὁ ἴον {61} οι, ΒύΤΟΠΡΟΣ ἑῃδη ἠνύσαντο 
Ὑ1Ο.. τη θη 8 ὁ ἴο αὐίαϊῃ,’ “ σοῦ αὖ. ὅϑδδηάγϑ. 

185. ἁδύς, “11]] οἵ 70γΥ 15 [π6 Βδοοῆδην ψῇθῃ ἢ6 Ηϊπρθ Ὠ1π1561} ἴο 
6 ϑαυίῃ ᾿ ; οὗ ἴον 0815 86 οὗ ἡδύς Ἠ]ΡΡ. 289, καὶ σύ θ᾽ ἡδίων γενοῦ. 
ΑἸ58ο ϑόρῇῃ. Ορὰα. Β. 82, ἀλλ᾽ εἰκάσαι μὲν ἡδύς, δηᾷ ΤΊΔΟΙ. 122, ἁδεῖα 
μὲν ἄντια δ᾽ οἴσω, ΏΘΥΘ, ὨονΤΘΥΘΥ, ὑπ6 Ὀϑύου τϑϑαϊηρ 15 αἰδοῖα. 5.66 
960} οἡ ὅοόορῇ. Αηΐ. 69 δηὰ ΤΎδοῃ. 122. 

187, νεβρίδος, σθη. οἵ τηδύίθυϊδ]. 
188. αἷμα τρ., “οΠαδίηρ' ἴον {Π6 Ὀ]οοά οἵ 5βἰαπρη οτγθα ροδΐβ, ἢ 6 

ΤΊΟἢ θαϑὺ οὗ τὰν ἤθϑῃ.᾿ Οἱ, βροτοκτόνοι θυσίαι, “ ἈΠ Π)8 ΒΘΟΥΙΠΟΘ8,᾽ 
Τρῃ. Α. 884. ΕοΥ ὠμ. χάριν οἷ. χαρμοναῖσιν ἀνδῥοβρῶσι, Ἠον, Εαν. 
δ85 ; ἀνδροβρῶτας ἡδονάς, ἔν. 541. 

141. Βρόμιος 15 ἀθδου 64 85 Εἰ χάγοῃ, ποὺ 85 Ὀϑίηρ' γΧ681} ργοβϑϑηῦ 
ΜΠ ὑμθῖα, Ὀὰὺ ἃ5 ΒΌΡΡΙγΙηρ' {Π6 οΥρίαϑίϊο [ΤΟΥ ; ὑΏΘ1Υ δοῦτι8) 1686 Υ 
15. Ὅμο Βδοομϑηῦ, ν. 14δ, [Π6 ρῥγοϊθηαθα βογνϑιῦ οὗ ΠΊο 5.5, ΠΟΙΗ, 
οὗ οοιισϑο, [86 ΟἸοραβ ἀο ηοῦ βαβρϑοῦ ἴο Ὀ6 {Π8 σοῦ ΠΙτη58]1, 

144. δι. ἔστι, “1 678 15 ἃ Τ66 1 δβ οἵ ὥὐγγίδῃ 1ποθη86.᾽, 
146. ὅ866 οῃ συ. 1. Μι. Μεοπαρβίθῃ, Ο]α88. Βδν. 11. 224, ὕβ]κβϑ 

πλανάτας 8ἃ5. ΠΟΙΏ. 8Δη4 Τοραγάβ φλόγα 85 φΟΥΘΙΙ Δα ὈΥ [Π6 [788 
Ῥϑυῦοῖ 0165, ἐρεθίξζων ταθϑηϊηρ' “Δ π1ηρ ὈΥ͂ ὕΠ6 5ρ6θᾶ οἵὗἉ 15 ταππὶηρ, 
ἴῸΥ Ψ ΏΙΟΘΙ 18 σοΙλ Ῥ81685 ἐρεθιζόμενος ῥιπίδι, Αγ. Αοἢ. 669ς, Ηδ ὑπ Κ5 
1015 νατὰ {παὉ φλόγα 5Που]4 08 ρογοσπμϑᾶ ἢτϑὺ Ὀγ ἔχων δπα {ἢ θη. ὈΥ͂ 
ἀναπάλλων, τὶ δὲ Ἰη ουνθηΐηρ' ρα. ἐρεθίζων σονοτηϊηρ δηούΠο 
βιι δϑύαμτϊνο. Βαΐ [ὉΓ ἃ ΤΩ 016 ΤΘΙΊΔΙ ΚΔ Ὁ]6 ΡΠ ΘΏΟΙΏΊΘΠΟΙ 8566 ΟΡ. 
ΤΊΔΟΝ. 860-865, ΘΙ ἴῃ ἐπιστρατεύει. .. εἶπε. .. κτείνει {πι6 ἸΏ 61- 
τηράϊαΐξο νου 85 8 αἰ βογοηΐ διε δ7οο ἔτοστα {πὸ ἔσϑῦ δὰ ῃ6 τῃϊγα ; 
84 ΤΏσο. 11. 8, ψΏΘγΘ ἴῃ ἡσύχαζον. .. ἐνεωτέριζον . . . κατεν- 
ὄησαν ὍΟ ὮδΥ6 [8 8816 ΔΙΠΟΙΏΔΙΥ. 

147. ΤῊ οτᾶθι οἵ σγουβ βθϑῖῃβ ἴῃ [νοῦν οἵ ἰαἰκῖηρ ἀΐσσει ἸΏ ΥΘΉ8. 
πὶ ἢ δρόμῳ. ἐκ νάρθηκος ποῖ ἐν νάρθηκι, Ὀθοδαδθ ὑπ Του! 18 ἤχϑα 
ἰηΐο, οΥἹ ὑϊθᾷ ἴο, ὕμθ ψϑῃᾶ. 
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149, ἀναπάλλων, ἰτ815., 48 ἴῃ γ. 1190 Ῥίον, “᾿ποϊδη σ᾽ το {86 
ἄδηοθ. 

160. τρυφερὸν, 566 Ὀθίον,, ν. 4δὅ. ὙΤΒΟΌΡὮ ΟΠΙ]Υ͂ ϑυιδύαϊ πη {86 
ομδγδοῖον. οἵ ἐπ βουναηῦ οἵ Ῥιοηγϑιϑ, ὕμ6. Βδοσηϑηῦ Ὧδ5 81} {6 
Ὁ]οοΙΩ, ᾿αχττίδηοθ, δηα ἔραργυϑη 66. νυ Βῖοῃ [ἢ 6 Οὐθθκ αὐδε θυ θα το {Π6 
βοᾶ ΒΙτΆΒο1Ε, 

164. χρυσορόου. Ἡοτοάοῦιι5 5ρΘ8 8 οὗ [Π6 Ῥαοΐοϊιιβ ἃ8 ψῆγμα 
χρυσοῦ καταφορέοντα ἐκ τοῦ Τμώλου, ν. 10]. 

167. εὔνα, γιογὰ «βαροίνῖοο. ὅῬὅθ6. ποθ οἡ ν. 1002 ἔον 1ῃβύδῃοθβ οὗ 
841]. αϑϑᾶ 88 δᾶν. 

161. ξύνοχα φοιτάσιν, “ἴὴ τπιηΐδοη ἸΏ ὑπ Ῥδη 8 ὑπαῦ ἔγοοὸρ ἔο 
η8 ἈΠ], ἴο Ὁἢ8 Ἀ1Π]’᾿ ; φοιτάσιν Ξ- φοιτώσαις ἀηα ἰαϊζο5. ὉΠ 6 ΘΟΠΒ τ, 
ΜΏΙΟΒ π6 φατῦϊοῖρ]6 οι] μαννα δᾶ, 8ἃ5 τὰς. .. κιψήσεις τῷ 
σώματι, ῬΙαῦ. Τιορο, 681 ΟἍ, 5. 7.5 1Π64. Ὀν Ὁη6 ἰδοὺ {ῃδῦ κινεῖσθαι 
ψο]ἃ Πᾶν Ὀθθα [Ο]οθα ὈΥ ἃ ααὐϊνθ. ΤΙ Π6 581ὴ6 ΜαΕΥ ΤΩΘΏΥ 
οαά. ΔΚ ὁδίτης -Ξ ὁδεύων ἴῃ ὅορῃ. ῬὮ1). 147, θὰὺ 9600 7.501} Ῥγο- 
ὨΟΌΏΘΘ5 ΒΌΘΙ ἃ οομδύν. ὕἤο 6 ὕδοιθ 1ῃϑο]θυθ 16, δηα ὈΥΠ ΠΏ 
ΘΙ, Θη65 δεινὸς ὁδίτης τῶν δ᾽ οὐκ μελάθρων. 

168. πῶλος, οἵ, ΤΟ βοὴ 5 Τοϊκίηρ Οαἶ---- 
ΤΏΘΩ Υϑὴ 506 ρΑΤΘΒΟΙῊ6 δ5 ὑ86 ΟοΙ]΄, 

ΑἸ6 Ἰἱγο 1οΥ ὑἤδη 8 Ἰᾶτκ 
586 βοηὺ δ. νοΐοθ ὑῃγο᾽ 811] ὕμ6 ὨοΙ] 

Βοίοσθ θυ, δῃηα ὕΠ6 ῬΆΓΚ. 

ΟἿ 4180 {π| δχα ιδίία ρῥἱούατα οὐ ὑπ6 ἀδαρηίον οὗ 86 Νοτῦῃ γ1μα 
ἴῃ Ξορῃ. Αηΐ. 98ὅ, ὸ ψὰ8 ἅμιππος ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου, “ΒΝ 1 
8.5. ἃ 00] Δ]οηρ [9 5ΏΘΟΙ οΤδρ.ἢ 

169. ΜΌΒΡΙαν θ᾽ 5 οοτγθούϊοῃ, βάκχα ἴοΥ Βάκχου, 15 ααΐ8 πΘ068- 
ΒΆΤῪ : ὕπ6 Βδορῆδθ οδημοῦ Ὀ6 5414, ἃ5 ῬΦΙΘΥ βαρσοδϑίβ, ὕο 88 Ῥ]ΘΑΒῸΪΤΘ 
1η {ῃ6 τηονοχηθηύβ οὐ {ποὶν 1οδᾶοὺ Ῥδοοῆπβ, Ὁ Βδοολτιβ γγὰ5 ηοὺ 
{Π6 11} Ἰοδᾶθι, 80 [81 ἃ5 ποῦ Κῆθν. 8.866 ποῦθ οἱ ν. 141. 

176, ἀνάπτειν. ῬοΙμδΡ5 “ ἴο 016 ἰο {Π6 ΤΏΥΥΘΒΙ ῬΊθοθ5 οὗ ἴνν δηᾶ 
ψ00].᾿ ἀνάπτειν -εΐο ἐΐ6, ἴῃ. ΗΠ ΟΥ. Βαν. 1012. ἀνάπτειν. περιτιθέναι 
ἢ ἀνατιθέναι, δια. ἀνάπτειν, περιθεῖναι. ἀνάπτεται, φλέγεται, 
Ηθογοῃ. θεοτερπέα βωμὸν ἀνάψας, ΝοΠη. Τίοη. χ]ῖγ. 101, Τθϑ 5 
λαυΐηρ κἰπαϊοα. 

178. ὡς, δΐγνοο, ἴο ϑοοοχηῦ [ῸΓ 18 ΘοΥ]ηρ' οὐὖ πηϑιτητηοηθᾶ. ἘΦ 
δα Ὠρατγα {86 νοΐοθ οὗ ΤΊ. ΘΙδ5, αημα ἐμπογοίοσο δα ποῦ ἴο αὐγαϊῦ {86 
ΒΌΤΩΤΊΟΏΒ Οὗ [η6 ρογύθοσ. ΟἿ Βόορῇ. ΑἹ. 1, 

182. Ῥγορδθὶν ἐν ἀτορροϑα οαὐὖ ἴτοτη 108. βιτηι]ατῖῦν ἤο 086 1δϑὺ 
50}14}16 οἵ πέφην᾽ ; [6 ΤηΔ 7} οὗὨ 6]1510). ἴῃ 006 Ἰδύθου ψψοσα 18 ποῦ 
ΠΙΚΟΙ͂ν ἤο αν Ὀθθη τηϑᾶθ ὈΥ͂ τοϊδύακθ Ῥαὺ {{π 116 την 7611 Ὀ6 ἃ 
Θ]οθ5. Οἢ. γιν Ῥαθοῃθα ἊΡ 1ηὔο ἃ 56) 8111|8 Ὁ ὕπο Π6]Ρ οὗ ν. 860. 

188. αὔξεσθαι μέγαν, “ἴο Ὀ6 σ]ουῆοά ἴο σγθαύῃθϑβϑ.᾽" ΤΠ 84]. 15 
ῬΙΟΙΘΡῦΙΟ. 

184. ποῖ 15 ἀπ ἴο {Πη6 1πηῆπθοησα οὗἨ {6 τηούϊοῃ οχργθϑϑθα 1 
καθιστάναι πόδα δηᾷ 1Τ}]168 1 χορεύειν, 1 ὸ τἀνθένδε ἀΌογο, 49, 

α 
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. 185, ἐξηγοῦ, “ΘΧΡομΠᾶ,᾿ ἃ οι ΒΡΘΟΙΔ ΠΥ 864 ἴῃ ἃ ΤΟ] ΡΊοτ5 
Β8η86, 85 ΘΒ ΑΘΡΘΏῺΒ 5805 ἴο Μοᾶθδ ἐξηγοῦ θεούς, οἵ, Ῥγαθῖγε νογῦα. Ὁ 

186. σοφός. Τῃη {1686 τηϑύϊουβ ὑμοῦ αυὺ “ νϑυβθα,᾿ 8 8]] δῖοι ἴο 
88 ΠΟΙΥΡ οΔ]]ΠἸησ οἵ ΤΙ. ὙΟΥΥ ἔπθα ΘΟ Ὺ ὁ 1856 15. ΟΥ̓ ΠῸ ΤΊΘΘῺ5 
088 τηθϑῃϊηρ οἵ σοφός. Τὴ ΡΙπηᾶδι ὕμ6 ψοτὰ σθη. ΤηΘΔη5 “ἃ Ῥοσῖ. 
[ῃ ὑχαρϑαῦ οἴδθη “δὴ δβχρουδ ̓  88 ἤδθῖθ, 8η8 τῇ 18 ἔα]}Υ ἴῃ ΜΝ 64, 686, 
σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. Τῦ ΒοΙ ΛΘ. 68 ̓ πα]οδύθδ ἃ ἡιαρίς 
ΟΥ ηυγϑίϊοοϊ γιτῦαθ 85 ἴῃ Οὐ. 218, ὦ πότνια λήθη τῶν κακῶν ὡς εἶ 
σοφή, “ Ὠδῦ δῃ Θμοδηὔγοθβ ὕμοα ατῦ 1 

200, “8 ἀο ποῦ ταὐϊομδ]156 ἀροὰῦ {π6 σοάβ.᾽ ΕῸΓΡ ὑμ6 ἀαΐ. 588 
Ῥοϊόν, ν. 688, δπα ποίβ. 

201. ῬΙαύάατοι,, ἴῃ ἃ Ῥᾶββθοθ του ϊηρ ὅο [686 1168, ῬΑΥΔΌὮΤΑΒΘΒ 
ν. 201 Ὀγ {86 ψογαβ ἡ πάτριος καὶ παλαιὰ πιστὶς, ἀμ ο᾽δύδηαϊηρ ὁμ. 
χρ. “οἸΪά 85 ϊπι6 1861, ΤῊΪβ. 15, ηὸ ἀοπθύ, {Ππ6 τηθϑηΐηρ οἵ {6 
ψοΥ5, ὁ Ἰοῦ ὰ8 Ὁ ΟἿἿ [αὐ ΟΓ8, ὩΔΥ͂, 858 οἱ ἃ5 ὑ1πὴη6 105611.᾿ “Οοθνδὶ 
(Ἰῦἢ ΟὔΥ561ν 65) 1 οχίβύθποθἮ 15 θὰ. ῬΡ]υύδγο ἀΡΡΘδγ5 ὕο 1118- 
ἀπαορβίαπμα καταβάλλει, τηακίηρ 1 τηθᾶῃ “ἴο 6 ᾿ούζου {π8η,᾿ πού 
ἐἴο σοὺ [6 Ῥούξου οὗ, 85 1 ἢ μιὰ τοδᾶ ὑπερβαλεῖ. Ἠΐ5 νου β 816 
ἀρκεῖ “γὰρ ἡἣ π. καὶ π. π. ἧς οὐκ ἔστιν εἰπεῖν οὐδ᾽ ἀνευρεῖν τεκμήριον 
ἐναργέστερον οὐδ᾽ εἰ δι’ ἄκρας τὸ σοφὸν εὕρηται φρενός. 

208. ῬαΙον οοηὐηδϑύθ ὑπ 6 τηθϑηϊηρΒ οὗ ἄκρος ἴῃ. Αθβοῆ. ἀρ, 611 
δα 778. [ἢ {88 [ὈΤΙΏΟΥ ἄκρος ἀθηούθα ἐαοοίϊομέ : ἴῃ [Π6 Ἰαύζοι. οὐκ 
ἀπ’ ἄκρας φρενὸς ΤΩΘΔῺ5 ποῦ ἔτοτὴ {Π6 ΤΊ610 Βαρΐδοθ οἵ 6 τηϊηα. 
ὅο ἴῃ Ηθο. 242. ΤΙη ΗΙρρ. 2656 ἄκρος μᾶ8 ὑΠ86 βϑῖὴ8 χτῃηθδηΐηρ ἃβ 
ἮὮθτθ, “ὉΠ6 ἀθρίῃ οἵ {π6 τηϊπᾶ.᾽ [1 Ἠάαΐ. ν. 42 ἀκρομάνης Πᾶ8. {Π6 
56η86 οὗἩἨἁ Πα] πιδᾶ. Μν. ΒΙΔΙΚ 516. ὑγαμβ]αῦθβ “σωνίησ τηϑὰ᾽: Ῥαὺ 
ἮΘ Τ]]ἸΒΟΟΠΟΘΙν 68. ὕΠ6 ογυουηθ οἡ ΜΏΪΟΏ {16 οὔθ᾽ ὙἹΘῚ 15. (ΚΘ ῃ. 
ΟἿ, ἀκροκνέφαιος, Ἠθ68. Ορ. δ6θ8. 

. 204, “ΒοΙη6. ΟΠ6 ἸΉΔΥ 580 ὑπαῦ 1 ὅο ποῦ τοβϑρθοῦ ΤΥ ΟῚ. ΟΥΔΥ͂ 
Πδῖγϑ ἴῃ ὑπ ἀδηοίησ, διέ πο, ἴον, ̓  οἷς. 

9209. διαιρῶν. 1 οδηποῦ βαροοθῦ ΔΗΥ͂ πύου τ δύο οὗ ὕΠ18 γΘΥ86 
1Ὲ 188 να]σ, 6 Δ]Π]οννβα ἴο βίδῃα, Τὴ 56η586 ὙΒ]1Οἢ ἀριθμός ὈΘΔΥΒ ἴῃ 
Ττο. 476 δηᾶ 1 Ήθ180]. 997, ῬοῸ αποίοα Ὀγ Βοίῃθ, δηα 1 ΤἬΉΘΟΟΥ, 
χυϊ. 87, απούθα ὈΥ ῬΑ]6Υ, 15 ἀθῆηθα Ὁγ {Π8 οοηὐθχῦ : ἀριθμὸς ἄλλως 
15. ΘΘΒΥ͂ ; ποῦ 80 ἀριθμός ὈΥ͂ 1.561, Τῦ 15 οηθ π1πρ' ἴο οΘοη ταβὺ πολλοί 
Θη ἃ ἀριθματοί, ἀπὰ αὐἰΐθ Δποῦμου ἴο οοηὐταϑῦ ἅπαντες 8ΔΠ4 ἀριθμοί. 
.ΝΟΒ ᾿)ΘΥ108 ΒΌΤΩΤΙΒ᾽ 15 Θᾶ55; Ὀαὺ οοὐ]ᾶ νὴ 8 5860 “Ὁ ΟΥ̓ ΏΪ Ό.15 ΠΟῊ ἃ 
πατηοΥ]5 θὰ σα]ῦ 6011. Ὑ οὐ γιρθγιι8 Ξε ̓ἀοἰθοῃτηθηθ᾽ ἴῃ Τ8ο., Ὀαῦ 
ἀρ. 15. ΟὨ]Υ εὐγϊξ. “ Α 5] ῃρ16 Ἰηἀϊ᾽νΙ 8] δηᾶ “8 1676 ὉπῸῚΤ’ ΑἸ ̓ ἐοίο 
οαδῖο. διαριθμῶν δ᾽ οὐδὲν, πιαζίη, πὸ αἰδέϊηοίζοτδ, σου] 6. το ἢ 
Ὀούδοῦ ὑμδη {μ6 σαϊσ. ; Ῥαὺ ἴῃ {158 5θη886. ὑπο ψορα 15 ἰου ηα ΤΉΟΥΘ 
ὈΒΌΔΙΥ ἴῃ ηιεᾶ., ΤΠουρΡἢ πὸ Πᾶνα διαριθμεῖσθαι, “ἴο Ὅ6. ἀϊδέϊη- 
συΐθϑηθα᾽ (Ἰρὶσίηρ διαριθμεῖν, “ἴο τᾶ κο αἰ οὐ 018 ̓ ), ἴῃ ΑΘΒΟΒ]η 
88, 82, 1 Πᾶν δαορίβα [Π6 τοδάϊηρ οἵ τὴν []1θηα, Ὅν. Βναάγν, ψΠῸ 
βαρροβίβα ἴο τὴη6 ὑμπαῦ Ἐπ}. πυτοΐο διαιρῶν, ὕἢ6 τηβϑηϊηρ οὗ [Π8 ΨΠ0]6 
βϑηΐθῃοθ Ὀθίηνσ, “6 [85 ποῦ Ιηϑᾶθ ΔῺΥ αἰ γ]ΒΊοἢΒ οὗἨ [Π6 οἰαββθεθ ἍἘῈΟ 
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816 0 ΒΟΠΟῸΡ Ὠ1η; 886 ΨῬΙΒΏ65. ἴο 6 ὙΟΙΒΗΙΡΡΘα ὉΥ 8]1, σιυμοῦί 
τη ΚΙ ηρ ΔΗΥ͂ πἶσθ βρθοιβοδύίοῃ οὗ ὕπ8 ἃρβ, δἷο., οἵ ἢἷβ γοΐβ}υ1865.᾽ 
διαιροῦντα 15 Τ)8 ψογ ιι868 ὉΥ Ατιδίου]θ, Ροὶ. 1268 Β, ἴον ηιαζίηρ 
γοϑεγυαξίοηϑ οΥ φιιαϊ βεωέίογιϑ τὰ ἃ νϑυ Ἰοὺ, ἤθη Ὁὴ6 ᾿ἰβθθ ἔβκθῃ 18 
ΒΠΏΡ]6. διαριθμῶν ΤΩΔΥ͂ Ὑ06}1} αν Ὀθθὴ ἃ 9]οββ οἢ διαιρῶν, ἃ5. ΜΙ. 
Βιδαν ὑμίη]ς5, οὗ ψμοβθ οομ]θούατθ 1 μᾶνθ τηϑῦ δι ῃ 8. βίτοπρ οοῃ- 
Βυταδίϊοῃ ἴῃ 1445. Ηἰβ ἢοΐθ ἰοοῖβ ἃ5 1 8 δὰ {815 Ῥαββδρβ ἴῃ 
τηϊη-- διαιρῶν αἰτιατικῇ ἀναπτύσσων, καὶ δοκιμάζων, καὶ διακρίνων. 
τὰ πράγματα, καὶ οἷον διαίρεσιν αὐτῶν ποιῶν, δαϊά. 274 ῬΒ. ΝοΙΌΠοΥ 
δα. Ποὺ ἘΠ οβυοἢ. ΤΘΟΟρΉ 1565 διαριθμῶν ἴῃ {815 56π86, Θχοθρῦ ἴῃ ηιεά., 
ὙΥΒΙΟΝ 15 Τουπᾶ ἴῃ Ρ]αΐο. Γ. δϑῃανβδ οἱΐθδ ἃ ΥΘΙῪ δρῦ Ρ8181]6] ἴο 
1Π|6 σΘΠΘΙΘΙ 58η86 ΟὗἩἨἁ {8 ρῬᾶβϑᾶρϑ ἢ ΌΤη Υ ΟΡ ἀβυγου 5 Πἰοἰοδίωδέϊοον 
Θογηοίδ, 48ὃ--- 

Οἷνθ 811 ὕποὰ οϑηϑῦ : ὨΪρἢ Ἡθάνϑῃ τοϊθοῦβ 06 ἸΟΥΘ 
Οὗ 16] γ-οϑ]οα]αθα 1655 ΟΥ ΤΊΟΥΘ. 

210. ἐπεί, Τὸ σσου]ὰ ἤδνγο ὈΘΘη 1 δοοοτάδῃοα νι {116 ἀϑᾶσο οὗ 
Επιτ. ὕο τηδῖκα ΤΊΓ βαβ θα ἢ15 ΒΡΘΘΟΩ ὈΥ Δηηουποίηρ [Π6 ΔΡΡΌΓΟΘΟΝ 
οἵ Ῥοηΐμθιβ, ΤΊ 51845. θϑίηρ Ὀ]1η8, Οδϑατηαβ 15 ΟὈΠροα ἴο Ῥθρίη ἴο, 
ΒΡΘΑΚ, ἴῸΣ 086 ῬΌΓροβο οἵ τπδκίηρ [μ6 δηῃουποθιηθηῦ. “1 5181] 
5Ε.,᾿ 880235 Οϑάχημβ, “δῦ γοὰ ψου]α ἤὰνθ 9816 ᾿--ὙὙηοῦ σου] α 
ΟΥΑΙ Δ.Υ ἤᾶγο ὈΘΘη. βοῦ ἀουγῃ ἴον ΤΊΓΘ5188. 

217. ἡμῖν, οὐῖοιὶ ἀδύϊννο, 1Κ ὅορῃ. Ο. Ὁ 81, ἢ βέβηκεν ἡμὶν δ᾽ 
ξένος, ΜΏΙΟ, Τηθδη8 “ἀο γγὸ ἤπα οὔγβοῖνοα δίοηθ δ᾿ (600 αὐ ἴἰος.} 
5ο Κρέων ὅδ᾽ ἡμῖν, ἐδ. 728 ; ποῦ, τέκνον, εἶ μοι, ἰ6. 84. 

224. δὴ, 1ῸΠ108]1.0. Οὗ Χοη. Ἠ6]]. ν. 4, εἰσήγαγε τὰς ἑταιρίδας 
δὴ, ὑπ6 ργηοίοπαφα οοοι ὈΙ]ηο5. δῆθεν 18. ἸΏΟΤΘ 588] ἴῃ 18. 586}88. 
πρόφασιν ἰ5 οἴΐθῃ. αϑθα ΔανονΌ 141} ἴῃ {16 56η86 οὗἁ “ οϑύβῃβι ] γ. 

22. πρόσθ᾽ ἄγειν, “ἴο πο] το ὠμοογο. Οἷ, Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους 
ὧδ᾽ ἄγεις, ν. 1087. ἄγειν ἀθροῃ 8 οῃ κλύω δΔΌΟΥΘ. 

226. χέρας, δόοι5. οὗ 61086} Βρθοϊοούομ, ἀθρθηάϊηρ' οἢ δεσμίους, 
86] δεσμίους χέρας 15. ΘΧΘΟΙΥ ὁ Βαπαουεα.᾽ 

227. στέγαις, Ἰοοαύϊνγο ἀαὐΐγθ, 
285. Οκ χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε, 1]. νἹ11. 42. 
286. ὄσσοις, Ἰοοαίϊγο αἀαὖ. 48 στέγαις, 227; οἰνωπὸς 15. “οὗ τυ αν 

[ο6.᾿ 
288, προτείνων, “πη ̓ οονον οἵ [Π 8 Βδοοῆϊο γἱΐθ8. 
240. παύσω, “1 ΜΠ] ποῦ ἴδᾶγα Εἴτῃη τηδκίησ Π18 ὕθυυβθ Ἡ 15016 

ΤΠΤΟῸΡΉ π86 δῦ 116 6 ὕοβϑθϑ 818. ο]58.᾿. [17016855 ὕΠ6. {ΠΥ786 
οου]α Ῥ6 “ ογδοῖϑᾶ 1 ἃ ψ Ὲ]Ρ 1 185 βᾶζὰ ἴο 866 ψῃαῦ 6186 κτυποῦντα 
θύρσον οου]α ΤηΘ68} ; ἴου Π6 τοϑῦ οἵ. ξανθὰν χαίταν σείων, Ογο]. 76, 

241. τράχηλον. ΟἿ, μια, ἰχ. 219--- 
γοῦν ἀοΡΥ ΟΟΥ ᾿οϑίὶ 

δοεγναγὺ ἀλῆν Ἧν6 βογυδί οογυΐοθ γδοΐδῷ. 

242, ἐκεῖνος, 56. ξένος γόης, {πὸ Βαοσῃϑηΐ, ψ}ῆιο 15. ποῦ ϑυβρθούθα 
ἴο Ὀ6 Ὀίομγδιιβ Εἰτηθ9 1, “ΤΉ 18, βαυ5 Ρ., “15. [Π6. ΠΏΡΟΒΙΟΥ Ὁ 
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ὙΉΠΟΒΘ ΔΌΙΠΟΥΟΥ τοϑὶβ [Πῃ6 Ψ0]8 βίου οἵ ΤΙ γϑαβ᾽ Ὀἰττῃ ἀπ 
αἰντηγ. 

1 ᾶνο Ὀτδοϊκοίθα σὴ ὙΥ ΘοΚ]οΐη οηᾶ οὔμθιῖ5 ἔοτη 242-247, 
ΤΟΥ ᾶγο Ὀθθη 164 ἴο ἴαῖκο ὑπ18 οοῦτθ8 ΟΥ̓ ὑπ6 [ραν οὗ {89 
Ῥᾶβϑδσθ 85 8 ἍΠΟΪ6, θαὺ 10 85 Ὀο51465 56 6 18} τη κ8 ΟΥ̓ ΒΡΆΓΙΟΙϑ- 
Π6858: (1) ΤΊ σψτοηρ' 156 οὗ ἐκπυροῦται ἴῃ 244, (2) [Π6 ἸπἸΟΤΟΌΒΙΥ 
ἴ6600 16 δριὑμοὺ δεινῆς ἴῃ. 246, (8) {π8 νἱοϊαίίοη οὗ [88 Ῥϑῖδ8 1ῃ 246, 
(4) ὅστις ἐστὶν ππῃτηθδ! ΠΡῚΥ Ῥοττονϑά τόση Η6]. 806, Ἐπηθηἀδύοη 
ΤῊΙΡῊ ΤΘτηον 6 ὕμ 686 ΘΥΤΟΙ͂Β, θα ΨΥ Βῃοα]α [η6 Ῥϑββαρσθ, 1 Βοπῃηά, 
6 80 ὑβῖοκὶν δυπάαθα ψιῦῃ ΤΠ θχὴ 3 

244, ἐκπυροῦται. ἘῸΤ {Π6 ἴθῆ88 866 ποΐθ οῃ τ. 2, 8η6 οἵ. Ἐπὶ:, 
Ἐ]. 416.{. “δ, βᾶγ}8 Ρ., “ δββϑυΐβ [6 οχϊβύθῃρα οὗ ἃ σοα 1)., ΘΓ 8 
ΘΘΙΩ 616᾽ 5 ΟὨ]Π]α ᾿ἡχὰ8 ἴῃ ἔδοῦ αὐΐου]γ Θομϑατηθα 8] οὴρ Ψ1ΌΠ Ὦ158 γποῦμοι. 
ΤῊ 1 οΡροΪαῦου ἴΌγοΘ5 οἡ. ἢ 8 ψοχα ὑἢθ τηϑδηΐηρ οἵ τακίηρ οαὖ οὗ 
18 νοι ΟΥ̓͂ [26 ΔΡΈΠΟΥ οὗ ἢγθ. Τ δΊνΑΥΘ ΤΏΘ8}5 ἔο δὲ διιγη:. Τὴ 
Ἡργ. ΕῸ:. 421 ὕδραν ἐξεπύρωσεν Υοΐοῦ5 ὕο ὉΠ 6 ΒΓΟΥΥ͂ ὑμπᾶῦ ἩΘΥ80]68 
βοαγοῦ {μι6 πιεοΐ 9 ἐδ6 ἔψάγαω αϑ ἢ εὐ οὔ ἐαοὶν μεαᾶ, ὙΤΆΘΥο {ΠποτιρῊ 1Ὁ 
ΤΩΒΥ͂ τῆθ8 ρώξ ομέ 97 θα ϊδίθησθ δῳ γιθωρ8 οΥ γε, 18 ταθδηϊηρ 
οὐ͵]θοῦθα ἴο ΠΘΙΘ 15 ποῦ ΤΠ ΘΥΘΟΥ ἀοίοπασά. 

261. βακχεύοντ᾽. ΤῊΘ γϑδάϊηρ 15 ἀπο θα ]ν βουῃᾶ : [Π}15 τι86 
οὗ ἀναίνομαι 156. ΘΟΙΩΙΩΟῺ 1 Ἐπιρ.; [π6 βακχεύοντας οὗἩἨἉἁ [ἢ8 1η8 
ΔΙΌΞΘ ΠΌΤ ὕΠ6 ποῦ βϑοίῃρ' ὑμαῦ βακχεύοντ᾽ 15 1η 6 ἀ.8]. ΟΥ̓ἃὨ αἰδέομαι 
σέο γῆρας, ΝοΠη. χὶν. 78. 

ΤῊ6 ψογά πάτερ νγὰ5 οτηϊ θα Ὀγ [Π6 οοργἱδϑύβ, 0 Ῥογοοϊγοα ἐῃδΐ 
Οδάταυβ ψγὰϑ Γ6811Υ {ῃ6 σγαπαγαίμογ, ποὺ 86 ,αΐδον, οἵἩὁ ῬομθΉθαΒ. 
ΗΒ 15 δραίῃ δ αυθϑθθα δϑ πάτερ ἴῃ 1822. ΤῺ6 νοῦ ἀναίνομαι ΜΊΓᾺ 
[η6 Ῥδυῦ 1016 οἵ δπούμϑυ. γι τηθ8η8 ποῦ 41 τοίπβθ᾽ Ῥευύ “1 δ1ηὴ 
Ῥαϊμοα. Ἐ]ΒοΘτΘ ἴῃ {18 τηθϑηϊηρ ἰῦ ἰδ δ αυ5 ἴουπα ἴῃ ἃ 
Ὡθραύνθ βθηΐθηοθ6, 85 ἴῃ ΑΘΒ0ἢ. ἀρ, ὅ88, νικώμενος λόγοις οὐκ ἀναίνομαι, 
“Ἱ ὅτὴ ποὺ Ἰοίῃ ἴο γ᾽] ἴο δυραμπιθηΐ ΟΣ Ἡ, Ε', 1285 ; Τρῃ. Α. 
1508. 

56. ἐσφέρων νέον, Ῥοηύηθι τηθαὴβ ἰῃμδὺ ὑῃ6 Τηοτ6 αν 168 
{6 76 816, {Π6 ΠΟΙ β0Ὸρ6 ΜΠ) Τιλοϑίαθ πᾶνθ ἴῸΓ ἢΪ8. ΔΌΡΌΤΙΥ ΤΌΤ 
γθιγὰβ (πτερωτούς), δ8η ἃ ἢϊ8. Ῥγοπύα]6 αἰγὶ ηδύοη ἔροσα 6 ἢχθ οὗ 
βδουϊῆοοθ (ἐμπύρων μισθούς). ΑΘ πα ΤῚν, δχϑγοϊδίηρ ὕΠθθθ ὅνο 
ΚΙηᾶβ οὗ αἰνϊμδύϊου ἴῃ ϑόρῃ. ἀπὺ. 999 Ηἰ, δα βΒἰτη1] 8} ΟἤδΥρσο5 οὗ 
ψΘηΔ}1 816 οἵδθη Ὀτοῦρσηῦ δρδϊηϑβύ Ὠ]τη. , 

261. ΤῊΪΒ γ Υ80 15 ποῦ ΒΡΌΤΙΟΙ 5, 85 15 ΒΟ ὈΥ͂ ἔτι ἴῃ {Π6 [0]]. 
γο1886. ΤῊ Τηθϑηϊηρ 15, 88 ΡΥΟΙ͂, 9600 85 φῬοϊηΐθα οὐὖ, “ἐΠ 6 16 816 
ΒΟΙὴ6 ὄργια ἴῃ ΓΆΙΟΝ ῬΟΙΏΊΘῊ 68) ὈΘΑΙ 8. Ῥατὺ ψιύπμοιῦ ΥΘΡΙΌΘΟΙ (6.0. 
{π8 ΟΥ̓ΡΒΙο δῃᾷὰ {ῃ8 Οδθ 8) ; θα ΘῈ ]ῺΘ ΟΟΥΤΩ68 1η ἔλόγλ) ἨΟ 
ἰογ67᾽ 15 0815 0:8 οδβ6.᾽ 

969. “ΤΏΘΙΘ 15 πο την σοοα ὧν [πΠ6 οΥρὶθβ." Οἱ, Η6]. 746, οὐδ᾽ 
ἣν ἄρ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐμπύρου φλογός, ἃπα ὅορῃ. Ο. Τ. 1196, βροτῶν 
οὐδὲν μακαρίζω. Οὗ αἷθδο ΑΥν. ΤΏρϑγη, 8594 6.6 Εἰα᾿, 15 ἀθϑου θα 
8.5. ΟΔ]ΠΠ1ΠΟ᾽ ὙΤΟΙΏΘῺ ἸΩΔΏΥ͂ δα ὨδΙΏ68, ἃηα ΔΙηοὴρ ΤΏθΙη τὰς “ οὐδὲν 
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ὑγιές,᾽ τὰς μέγ᾽ ἀνδράσιν κακόν. Οὗ οουΐϑθ ψ͵)ὸ τησϑὺ ποῦ τ 61 
ΟΠ οὗ [ἢ οΥρίθ5,᾽ [01 {15 ψου]α ἸΤΏΡΙΥ ἃ 51} 60]81 ὄργιον. ΤΊ]16 
Ἰαΐοτη 15 ποῦ ὉΠΟΟΙΏΤΏΟΙ ; οἵ. θεσμῶν οὐδὲν 1ῃ ϑορῃ. ἸΎΔΟΉ. 682 
([μ6 τϑρα]αι Ρὶαν, 15 θεσμοί, ᾿ποῸΡἢ ᾿γ6 ἢπα θεσμά τὰ ἔν. 90 1 [16 
ἰοχὺ 15 βουῃα {ῃ616) ; τἀπίλοιπα τῶν λόγων, ϑορῇ. ῬὮ1]. 24, ΏΘΥΘ 
60} αἀποῖο8 τῶν σῶν λόγων | ἀρεστὸν οὐδέν, ΟΡ. ΑἸἩ΄, 499 ; τὰ λοιπὰ 
τῆς ἑστιάσεως, ΡΙαῦ, Β6Ρ. 8552 Β. 

268, τῆς δυσσεβείας. “ μαῦ Ἰτηρίοὺν 1’ Υ͂ΟΠάΘΙ 15. ΘΧρυθϑβϑαᾶ 
(1) Ὁ. σβη., 85 ἤϑῖο ; (2) Ὁ. ἱπξ,, σι δὲ (σ6}618]γ), 85 ἴῃ Αὐ. Ναῦ. 
967, τὸ δὲ μήδε κυνῆν οἴκοθεν ἐλθεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾽ ἔχοντα. 
Βοίῃ ΟΥΒ 8186 οοΙμθἰπηθα ἴῃ Μία, 1051 ἀπα ΑἸο. 882. ΤῊ τοδᾶ- 
ἴῃς οὗὁἉ [Π6 τηϑ85 εὐσεβείας Θου]ἃ ΟὨ]Υ 6 ἰδίκοη ἸΡΟΏΪΟΔ]1Υ, δη ἃ Ὑ786 6081} 
ΠΔΙα]ν Ὀ6] αν ὑμαῦ Ἐμπὰγ. σου] ἤᾶνθ ρυῦ 8η Ἰτοη]οαὶ ΘΧοϊδιηδύο 1. 
1ηὔο ὑΠ6 τηουτῃ οἵ ἃ ὑσαρῖο ΟΠ ΟσΒβ. 

270. 1 Ὦᾶγο δοοορίθα ὙΥ βο]θῖη 5. σον οὗ [π8 τϑδάϊηρ Π610 ; 
δυνατός ἸΟΟΙΚΒ ὙΘΙῪ [1 ἃ. ΟἽοΒΒ. Οἡ οἷός τε, Ἀ]Ποῦο᾽Β θρασὺς δὲ, 
δυνατὸς καὶ λέγειν ὅς ἐστ᾽ ἀνήρ 15 5 ΤΟΠΡῚΥ ΥϑοοΙητλθπαθα ὈΥ 0Π8 ἰδοῦ 
ὑμαῦὺ {86 ψγογᾶβ τοῖς θρασέσι καὶ δυνατοῖς λέγειν ΟΟΟῸΤ 1η 61η. 

. Αματοῦ, 601, 116 [6 ροβιθοῃ οὗ καὶ 15. ἀραϊηϑῦ Ὠ15 ΘΙ πα 8 ]0. 
Βυῦ δυνατὸς καὶ οἷός τε ἴῃ. ἃ, Ῥοοῦ ψου]ᾶ 6 ἃ οὔονηΐϊηρ ἰπδίδπιοθ οὗ 
ρδά ϑύγϊο. Ἡΐτθ οϑυίϑιη]ν δυνατός οου]ὰ ποῦ ταθϑῃ ὁ ἦν ὦ ροϑβίέζον ο 
αυἰμογίίν.᾽ Τὰ 1ΠΠπ|βυγδθοη οὗὐἨ θρασὺς δὲ γλώσσῃ οἵ. ὅορῃ. ΔΑΊ. 
, γλώσσῃ θρασύν ; ἔων, ΟΥν, 908, ἀνήρ τις ἀθυρόγλωσσος ἰσχύων 
ράσει. 

271, νοῦν οὐκ ἔχων, “δεοαιδε (Ὀοηρ θρασύ) ὯΘ Ὧδὰ85 ΠΟ β6η8θ᾽ : 
νοῦν μὴ ἔχων, “77 Ὧ8 μδ5 20 56η868.᾿ 

272. οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων. Τὴθ οΥ6Υ 18 οὐκ ἂν δυναίμην ἐξειπεῖν 
ὅσος μέγεθος καθ’ “Ἑλλάδ᾽ ἔσται οὗτος ὁ δαίμων, Ὀπὺ ὕπ6 ᾿ἰαϑὺ ψγογαϑ 
ἸΒΉΘΡ ἴῃ [6 βθηΐθῃοθ Ὁ τῃθύου οὶ οθοῦ. ΤῊῺΘ 6756 18. Τϑηἀοσθα 
ὌΥ Αοοῖπβ Βδοοῃ. ἔν. 9, 2, ἡθόφιιθ δα βησὶ πόχιι ατεὶ ρμοϊθδέ Ϊ »7Ὸ 
γυορητέαζα. 

276. Τἢ δ᾽ ἐστίν. ΤῊΪ5. 15 1 Ῥδυθημθ8ῖ5. ΤῈ6 ὕνγο σοχηρδγθᾶ 
816 ΤῬοιηθίθι Οὐ ἀ868---0811 ὮΙ γΥΏΙΟΏ γοὰ ν01}}---δᾶὺὴηα Ἰ)1ΟΠ 518. 

2717. ἐν ξηροῖσιν, 110. “ἴῃ γοδροοῦ οὗ 5011 [οοἄ,᾿ 118 ἐν σοὶ γελῶ, 
ΞοΡἢ. Αηὖ, δ81 ; ἐν θανοῦσιν ὑβριστής, Δ1. 1092. 

278. “Βιεΐ ΠΘῚ ΒΌσΟΘββου, [88 βοῃ οὗ ὅθι}, ᾿ῃνοηὐοα ἐΠ 8 Ῥθνοταρθ 
οὗ ἴμ8 ρυᾶρβ ἴο τηδίοῃ." Νοῃμτῖ χὶν, 101 Πᾶ8 ἴῃ ἃ Ῥϑ55866 Τ,8}1- 
[ϑϑῦγ Ῥᾶ866 οχ {15--- 

οὗτος ἀμαλλοτόκῳ Δημήτερι μοῦνος ἐρίζει 
ἀντίτυπον σταχύεσσιν ἔχων εὔβοτρυν ὑπώρην, 

ὙΏΙΟΙ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 580 ὑμαῦ 6 ἰφοῖ. ἀντίπαλον ἃ8 ὈΘΙΟηρΊπρ ἴο 
πῶμα. 16 αϑὰ8] τοϑαϊηρ ὃς δ᾽ ἦλθεν ἐπὶ τἀντίπαλον 15 ΘΧΡ]ΔΙΠ64 
ἃ5. ΤηΘΔηηρ “ἢ6 ΜἘΠῸ ϑαάγοαβθα Ὠἰπη561}1 ἴο ὑῃ6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 8 ὁογ- 
ΤΕΒΡΟΠαϊηρ᾽ (οοΥ  ]ϑύν) ταῦ 1 ΟἿΤ δία, ΠΒΘΙΏΘΙΥ ΟΥ̓Κ, οὐ “6 
ΜΏΟ 85 τϑϑομθὰ θαὰ8] ἱπηρογύίδηοο πὶ που ; {6 ἤγβῦ Ἰῃ ΘΙΌΥ. 
ἷβ ποῦ ἴῃ {π6 ατϑοῖ, 6 βϑοομᾶ 15 Ὀούῃ ἰοσοθα ἂμ πηβυῦδ!θ : 
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676 15 ἼῸ αὐθϑύϊοῃ ἤθΓΘ οὗ ἃ σοχωρδηίβοη θϑύνθθῃ Πϑηλθίθι δηᾶ 
ΠΙοηγβθα5, 8η6α 1 ὉΠογῈ γε ΤΊΣ, ψόοῦα ἤᾶνθ οἴνθῃ Ῥγθοθᾶθῃοθ 
ἴο ὕμθ Ἰαύΐευ. Αἀ σϑίθσθῃοθ ἴο 86 ΟΥ01081 Νοῦθβ Μ}1}1 5ῆονν ἐῃδῦ 
[18 στθαῦν Ππηρτογϑὰ τϑαάίηρ' 15 ἄπ ἠο Μτ. Ἡοαβηηδη, [Π6 δαῦῃοῦ 
Οἵ ΤΩΔΩΥ ϑοαΐθ δηα οοην!ποΐηρ ΘΟΠ]ΘοΙαΓΘ5. οη. π6 ΟἼΘοΙς δηά 
Τιαῦϊῃ ροοίβ. ΝΥ [πἰθηᾷ Ῥχοῦ. Ῥϑίτηϑυ, ψίθῃ 1 ταϑηϑοηθα ἰο Ὠΐτη 
Μυ. ἨἩουβιηϑη 5 ϑιηθηδαϊίοῃ, τϑιηδικοα ὑμαὺ Ὁ ἀρυϊγθᾶ ἃ ΤΌΣΟΥ 
ΘΟὨ ΠΥ ϑϊο ΠΤΌτη ὑΠπ6 ἰδοῦ ὑπαῦ ὅς τ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ τριακτῆρος οἴχεται 
τυχών, ΑΘΒ0ἢ. Αρϑχη. 171, βῇονβ ὃς ἦλθ’ ἔπειτα ἴο Ὀ6 ἃ τηοβῦ 
ὩϑύΠΤΆ] ΘΧΡΙΘΘΒΙΟῚ ΤΟΥ “8 Βιαοορββου.ἢ 

282. ὕπνου. “ὅ]66 05 ΟὈΙγοη οὐὗἨ ὑπ8 οαγθβ οἵ 116᾿; ὕπνου 15 
ἴπ6 5800]. σθῃ. δῃᾷ κακῶν [ῃ68 οὉ]. σθῃ. Οὗ ὠδίνων... βροντᾶς 
διῦονβ, 88, ; 

284. σπένδεται, Α Ῥ͵δαν οὐ {π6 το τηϑϑηΐηρβ οὗ [Π6 ψογά, ἴο 
6 φρουτοᾶ οὖ 1ῃ 1 Ραοη, ἃ] ἴο οομο  Ἰαῦθ ΟἹ τᾶ κ Ῥθδοθ ΜΙ 
0Πη6. Τὴθ ρδϑϑῖγθ οὗ σπένδω 15. Ῥοβί-01455108], δῃᾷ {Π6 ὑπουρῦ 15 
τλοσα Τα ὐϊη ΤΠ8η. ΟὙΘΘΙΚ Δηα τῆοσο Οἢ δύῃ {Π8 ρᾶρᾶῃ. Α [μ1Ὲ 
ταϊσὴῦ 58. ἀιηυχιθ {ἰδαΐνν" {ἰίαί. 

284-297. ΤΏΘΘΘ γϑυβθθ 816 Ὀσδοκοίθα Ὀγ Ὀίηδονῖ, ο δῶν ὑπαῦ 
[Π86 5660} ΨὴΟ οο]θγαΐθθ ]οη. 88 [ῃ6 οἴνου οὗ σπίμθ (279), {88 
ἸΏΒΌΙΤΟΙ οἵἨ ρῥτορῃοῦβ (298 [.), δηᾷ [86 διυύῃον οὗ ρῬϑῃῖοβ ἴῃ δυτηΐθ5 
(802 Η..}, ου]α ποῦ αἰσγθθ8 Πτόχη 815 Βα] θοῦ αϑὺ μου ἢ6 84 δϑηδοχϑαᾶ 
ΟΩ 10 ἴο Ἔχ ]δίη 80 Ἰτϑιθναῃῦ Ἰοσθηα. Μούθονον {Π8 ΘΧΡ] Π 0 
ἰβ ἃ ῬΊθοθ οἵ γϑῦϊοηϑ]βτη ποὺ οοηδιδύθηὐ 1 [Π6 ομδγδοῦθυ οὗ οῃ8 
ΜΏΟ ᾿ιδᾷ 54 ἃῦονβ (200) οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσιν, δηᾶ 
ὀοῃ γδϑίϊηρ' ΒΙΤΟΩΡῚΥ 1 [ἢ 6 ἀΤοβουνϑα δοοθρίθηοο οὗ ὕπθ Ἰαρθπά 
ἴῃ 105 1106 78} 56η86 ὈΥ ὑμθ μοσιβ (θ6-100, 619-529). Τῦ τᾶν, Βον- 
ΘΥ͂ΘΙ, 6 Π614 {ῃϑὺ, 85 Ῥγοῖ, 960} 888 οὐρϑουγϑᾶ, “1 15. ἃ υϑύϊοηδ]ϑτὴ 
ϑΥΒΙΟΙ ΒοΙ]ϊπρ ἴο {8 βυθδύδηοο οἵ [δι [ἢ βθθ κα ἤο Ῥᾳγχρ 1Ὁ οὗ 105 σ,ΌΒ5 
ϑοοϊάθηῦβ.᾽ 10 ΤΩΔΥ ἔαΙΓΠΟΥ 6 τροα τῆδῦ 500}. Υαύϊοη 8118} ΤΑΥ͂ 
δγθὴ Ὀ6 ἰουπμα ϑῃ)οηρ' ῬΙΟΐθβϑίηρ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ ἸῺ ΟἿΤ ΟὟ ἄδΥ. Α 
βοοϊορσιϑὺ ὐΐδοῖκβ ὕΠ6 Μοβδῖο ΘΟΒΙΠΟΡΌΠΥ ; 8 Βτοϑα- Ομ πτο Τθδῃ 
Τ601165, “Τῦ 15. ἃ τηϊϑίαικθ ὅο ἕαϊκα 9 Μοβαῖο δοοοπηῦ ἴῃ 15 11{618] 
56}88 ; ΤΙΡΏΌΙΥ ΘΧΡΙ ΔΙ 66 1ὖ 15 ποῦ Ἰηοοηβιϑύθην συ ἢ [6 ΘΟΠΟ]ΤΙΒΙ ΟΠ Β 
οὗ βοΐθποθ,᾿ ῬθῃΌΠΘΙ5 15. Ὁ} τηϑῃ οἱὨ βοΐθῃοθ ἷἘὴηο 1 ν ΘΙ 5 5 ἀραϊηβῦ 
{86 τυ τἢ ἴῃ 105 οὐ θϑῦ [Όυτὴ ; ΤΊΣ. 15 16 ΤΠ ο]ορῖϑη 10 1ηὐγοσ 065 
50 0016 ΘχρΙδηδύϊοῃ ; [6 ΟἸΟΥΒ τορυθβθηῦ [86 τη δηα ἢ]6 οὗ {ῃ6 
Ομυτο ψο οἶθη ἀο ποὺ 66] Ῥουμα ἴο [81ηΚ δρουῦ [0 ααρδύϊοῃ 
αὖ 4}. 

Βαυΐ 411] {Ππ86 οοῃϑιἀθγαύϊουϑ ΟὨ]ΥῪ Βῆηον δ΄ [Π6 γϑῦβοθ ηυίρ]ξ Ὁ 
Βουηα, ὑμαῦ {ποτ 15. ἃ ὑῇθοῦυ οὐ ΜΏΙΟΙ ὑΠ6Υ τηϊρηῦ ΠῸγ 6 ραΐ 
ἴηἴο π τιουτῇ οἵ Τσ. Α8. ἀραϊηϑὺ [Π6 ΒΟ Πα π685 οἵ ὕΠ6 Ῥᾷβ8806, 
{Π|618 8168 5011] ὕγχο ροϑιυϊνϑ δυραχηθηῦβ, (1) [.6 απ 1ὺγ οἵ μ68 αἸούίομ, 
(2) {6 τοϊαύῦϊνο Ἰθηρῃ οὗ [π6 ὕνγο βρθοοῆθβ, ὑμαῦ οἵ Ῥϑηῦῆθαβ, δηα 
ὑμαὺ οὗ ΤΊΓ. 1ῃ ΤΟΡΙγ. ΑἈΑ58 δυσδηρθᾶ ἴῃ ὑπο ἰθχῦ, [6 Βρθθοῦ οὗ Ῥ, 
οομὐϑίηβ 41 νϑυϑ68, ὑμαὺ οἵ Τ. 48, ψΜ]ΟῺ ΟἸΟΒΘΙΥ μου ἢ ΘΟὨΟΓΙΩΒ 
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ἴο [6 ρϑῃθσδὶ 1 οἵ βυιγηθῦνν, ὑ8 6 ΤΘΡΙΚ οὗ ὑπ ἀρϑᾷ φῬιορμοῦ 
Ῥαοίηρ παύατα!]ν ἃ 11{0186 ἸοησῸῚ ὕη8η ὑπαῦ οὗ 16 Ἰχηρούαουβ γουσηρ 
Κίῃρ, Βαῦ 1 πὸ πηραρηθα ρϑϑβᾶρθ θ6 τϑίαϊηθα [86 τ ρὶγ οἵ Τὶ 
δχίθηᾶβ ἴο 62 γϑῖβθ5. ΤῊ6 δτρατηθηῦ ἀτανγῃ ΠΠῸΠὶ [Π6 αὐδ]ιῦν οὗ {86 
ἀϊούίοη 111 ᾶγο το 6 ΜΟΙ ΟΥ̓ 1655 Δοοοχα]ηρ ὕο ὑΠ6 νἱθ ψ ὨΙΟὮ 
016 ἴα κοβ οὗ 088 ρθηῆθιαὶ απϑ!}1γ οἵ ΕγΙΡΙάβϑη αἰούίοη. Τὸ τὴ {86 
γοῦβοα 284-207 βθϑγὴ ᾿ὑτοθναηῦ 8η 4 Ὀθὶον [Πη6 ΕαυρΙ ἄθϑῃ βἰδηδαγᾶ. 

201, οἷα δὴ. Βοδογίθα ἴο 8ὴ θχρϑαϊθηῦ ψΏ ΘΟ ἤοπ6 Ὀαΐ 8 σοᾷ 
ΘΟ] οδΥ ουὐ. ΟΥἷ Χοη. Ἠ8]]. νἱ. 4, 26, μάλα χαλεπῶς πορευό- 
μενοι οἱ Λακεδαιμόνιοι, οἷα δὴ ἐν νυκτὶ ἀπιόντες. 

292, “Ηϑ ἴοτϑ οαὖ 8 Ῥατῦ οἵ [Π8 αἷτ, δια ταδᾶθ 10 Ἰῃἴο ἃ Ὠοβίαρθ 
(ἴο ρίνο ἴο Ηθγ0), θπὺ {16 τθ8] 1). ἢ8 βϑῃῦ ουαὖ οἵ [Π6 ψὰΥ οὗ 089 
7Θϑ]οιιβ165 οἵ Ἡ εσθ. ΤῊ ΘΧΡΥΙΘΕΒΙΟῊ 15 ΠΠ ΒΘ ΙΒΙΘΟΤΟΥΥ δηα [6 5861186 
ἀοβοίοηῦ ἢ νγ ἤαϊκα ῃ6 οοῃϑδίρ. ἰο Ὅ6 (1) τόνδε (αἰθέρα) ἔθηκε 
Διόνυσον, ἐκδιδοὺς ὅμηρον “Ἥρας νεικέων, “Ὧ6. ἐγδῃδίοττηθα, ὑΠ15 (ὈΊ6 68 
Οἱ 8410) Ἰηΐο (06 ΒϑιλΌ]Δηο6 οἵ ὈΙοηγϑα5, σίν!ηρ 1Ὁ 85. ἃ Βοβίαρβ 
δροϊηϑὺ ὑπ6 Ὠθαγῦ- ΌΤΪηρ5 οἵ Ηθρδ,᾽ πᾶὖ 15, ὑπαῦ ἬδΙθ ταϊραῦ Ὁ 
βϑ 15Π64, ὈΘ]Π1Θντηρ' ὑΠμ8ὺ 516 Πδα {86 τὰ] Πίοη. 1 ΘΙ ῬΟΥΟ. ΝΟΥ 
15. ΘΟ 5.7. ΟΥ Β6η86 ΠΩ ΡΙΟΥ ΘΑ ὉΥ (2) ἔθηκε τόνδε ὅμηρον Ἥρας νεικέων, 
ἐκδιδοὺς Διόνυσον, “ὯΘ τηϑ6 [15 (ρίθοθ οἵ 810) ἃ ρ]βαρθ δραϊπϑῦ {Π}8 
7ϑδίουβυ οἵ Ηθιο, ρυύθηρ οαὖὐ Ιομγϑαβ᾽ ἴο Ὀ6 παγβθα ὈΥ [δθ 
ὨΥΤΩΡὮΒ. 

296. ὄνομα μεταστήσαντεςς Α [Δηο1{Ὁ] οὐγτιο]ορν, τοϑύϊηρ οἢ 
{86 511 1ΠΑ 11 1 βοαπα Ὀούνθθη μηρῷ δια ὁμηρεύειν. 

297. ὧμήρευσε-:Ξὅμηρος ἐγένετο, “ὙἯὸἔ. ἃ Ὠοδίδρθ᾽ ; ἴὴ ΒΠ65. 481 
{μ8 ψοτὰ τθϑηβ “ἴο σίνθ ἃ5 ἃ ποβίαρθ, δηὰ [8 ψογτὰ ἄοθθ ποῦ 
ΔΡΡΑΓΘΏΟΙΥ͂ ΟΟΟᾺΙ 6]5 6 ΔΘ ΓΘ ἴῃ οἰαββίοαὶ ροοίσγ. ΤῊΘ ταὐο 8] 15100᾽ 
γΟΙΒίοι οἵ {μ6 τασῦμ ἀὐροβ [Παὖὺ 8 οοη βοὴ) Ὀθύνγθθη μηρός δηὰ 
ὅμηρος σοπογαῖοα [16 στούοϑθαθ ρεγῦ οὗἉ {π6 ρορα]δι Ἰορϑηᾶ. 

λόγον, 50. ὅτι ἐτράφη ἐν μηρῷ Διός. 
299. ἔχει, “[Π10]165,᾿ “πη 6118᾽; οὗ, ξῆλον οὐ σμικρὸν γάμων ἔχουσα, 

Ηθο. 862. 
800. πολύς, Ῥγο]οΡῦϊο, “ἴῃ Ὠ18 ταϊρὐ᾽; οἷ, ἣν πολὺς παρῃ, ΟΥ. 1200 ; 

ἣν πολλὴ ῥνῃ, ΗΙΡΡ. 448. 
804, Ῥαηϊο Βδ ἢ βοαύξοσθα ἃ Ὠοϑὺ οὐ δυὐϑὺ ὕΠ6Υ ρπὺ ον ὑμῖν ' 

Βαπῃα ἴο {ῃ8 βρθαγσ. 
80. μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Τῇιο ἀΙ ΗΠ ΤΘμο6 Ὀθύνθοῃ {16 ΟὙ ΘΚ 

δᾶ Τιαῦϊη οοηῃδύγιοίίοι 15. 1611 1]υβύγαϊοα ἴῃ ἃ φρῬᾶβϑᾶσθ ααοίοα 
δτηοηΡ οὔμοιβ Ὁ. Μαύηϊδθ, τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ γενέσεως, ῬΙαῦ. 
ῬΏδραυ. 245 Ο, ψϑῖο Οἷο. Ταβο. 1. ὑχδηῃβίαΐθθβ, ἤΐὸ 7οη8, δος 
γγήηοίρτιη). 

806. ΕῸΙ {115 π.56 οἵ ἕἔτυ ἴῃ) τηθη80685 οἵ, Ὀδίον, ν. δὅϑῦ, ἀῃα ΑΘΒ0ἢ. 
Εματη. 812, ὑμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι χθόνα [γῆς τῆσδ᾽ ἐρασθή- 
σεσθε, 8150 ῬΥοΙ. 928, 

807. πηδῶντα. ΟἿ, δορῃ. Αἱ. 80, πηδῶντα πέδια ξὺν νεορράντῳ 
ξίφει, δια Εαχ. 6]. 1118, ὃς ἔδραμε ῥόθια. 
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808. βάλλοντα ρονοιηὴβ κλάδον. ΟΥ ΟΥ. 51, φάσγανον ἐπ᾽ 
αὐχένος βαλεῖν. 

911. νοσεῖ, ΤῊ 15 βοηΐθησα ἰβ Ῥαγθῃ 6 0108]. 
914. οὐχ ὁ Δ. Τιοηγυβὰβ ΜΠῚ ποῦ οοηυροί ΜΟΤΗΘῺ ἴο 06 οΠδβίβ : 

1ῃδὺ ἀθρθηθ ἀρομ {161} ἀἰϊβροβιίοῃ, δηα 10 ὑπδιθίοσθ 156. 0ῃ 6 Ἰτὰ- 
Ῥοτίαηϊ ροϊῃῦ ἴο οομβίαου : ποθ 6, οα 06 οη86 ᾿ϑη, 5}8}1 [86 
τιηοῃϑϑύθ γοσηδῃ 6 οοηυροίοα ἴο ὍΘ ομϑβύθ, 10}, οἡ [Π 8 ΟΥ̓61, 518} 
ἴῃ ομδϑύθ ΘΟΘϑΒΔΥΠΥ͂ ὈΘοοΙηθ ἀπομαϑῦθ 6. 586 7οη8 [Π0 ΟΥ̓ΡΊΘΒ5 
οἵ ἴπ6 Ὀδοομδηΐβ. 

816. Οὗ ΗΙρρΡ. 80, ψἜΘΡΘ, δοοογάϊηρ ἤο ΕἾχ, Ῥϑ1. Πᾶ8 ἀεί. 
918, δυϊᾶαθ απούοθα 0}15 11η6, ὁ νοῦς ὁ σώφρων, ῬΓΟΌΔΊΌΪΥ [ΤΌΤΩ 

ΤΊΘΙΠΟΥΥ. 
827. Ῥυτγροβ᾽ οοηΐ. ἄνευ του θεῶν ἰἴ5Β ΠΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ. ΤΤ1Γ65188 

ἰηθτηαῖθα ὑμᾶῦ ἢ6 Ὀδίϊογοθ Ῥρθηΐηθαβ ἴο ΡῈ ὑῃμῃθ τνἱ]ἱούϊπη οἵ 
Β0ΙῺ6. δρουσαύίΐοῃ οἵ Ἰυαστηθηύ, Ῥγοαπορα ΟΥ̓ Βοηθ Δι Πο18] Τ 688. 
ΤῊΘ ροϑῦ ψΊϑη65 ἴο δίηῦ ῃαὺ ΤΊΓΘβΙα5 ποννβ Π6. Βη8186 ᾿α΄οὸ Μ Ώ1Οἢ 
Ῥοηΐηθαβ 15 Ὀοῖηρ' 1οα ὈΥ {μ6 φτοίθη θα Ῥδοομδηΐ, δῃᾶ Ὀ6]1Θνθ5 ὑπαῦ 
Ἠ15 τηϊηα 15. ΑἸγοδαῦ ὑηᾶον Π6 ᾿πῆἤποηοθ οἵ βοΐὴθ βαρδχῃδίμὶ 
1ηδαϊαδίίοη. 80 Ὁ 6 560}0)]. οὐ ἩΙΡΡ. 818, μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς 
ἐχθρῶν τινος, ΘΧΡΙΔΙΏΒ. ὈΥ͂ 8 ΤΘΙΘΤΘηΟΘ. ἤο ΤηΔρὶο ᾿ηἤπθηςθ, ἔξωθεν 
ἐπαγομένη γοητεία παρὰ τῶν ἐχθρῶν. 

891, θύραζ: Οἷ Βορῇ. ΑἹ. 640, οὐκ ἔτι συντρόφοις ὀργαῖς 
ἔμπεδος ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ. 

992, πέτει, “ἴοι αγὺ 1ρ -ταϊημ ρα. Τἰ ρηξυ 18 μδτᾶϊν ἃ σοσᾶ 
Βαϊ Ὁ]86 ἴο αἱρηϊῆθα βρθθοῦ. φρονῶν, “ΥΟΌΙ ]Βάοιη 15. ὙΒΙῪ 
ἔσο] ΙΒ  Π655,᾽ ὅΔη αγ8. 

884, καταψεύδου καλῶς, “ΒοΙ]α Υ ὕπ6 [4]7 Πούίοῃ ὑπαὺ 8 15, ἴὸ 
{μ6 ομα ἐμαῦὺ Ῥούῃ ϑειηθὶθ θ6 μϑ] ἃ ἴο ἤϑνγβ Ῥοσὴθ 8 σοί, δηα σἹΟΥῪ 
[411] ἴο ἃ θυϑῃ πηΐο 811] οἵὐ Κίη. Τ1ῃ6 ὅσια πανουργήσασα οἵ 
ΞορΡἢ. Απηὖ. δηα 6 βρίοπαϊας ηινοάσς οὗ ΗΟ. Μ0111 ΟΟΟῸΣ ἴο ΘΥΘΥΥ͂ 
ΟΠ8. 

896. ΕῸΡ ὕπο ἀοιμ]6 ἀαΐξ, οἷ, ν. 619, Ῥο]ον. 
840. ΤῊΘ οΥ̓δΩΙ οὗ [6 ννουθ βθθῖὴβ ἴῃ ἴδνοιν οἵ ἰακίηρ ἐν 

ὀργάσιν ὙΠ κομπάσαντα, ποὺ ψι διεσπάσαντος Ἐοδίᾶθθ, {6 
Ῥἱοίιτο 185. {Π5 ΤΏΟΙ6 Ὑἱνα, 85. 1Ὁ 68115. ΟἿ αὐίθηὐοη ταῦμου ἴο 
{116 Ῥοαβύϊηρ οἵ Αοΐβϑοῃ ῥῆϑῃ ἰο Ὠ15 ἀβαΐῃ. 

841. στέψω 85 [6 δουγῖϑὺ οομπ͵αποίνο, ποῦ ὑμ6 ἔαΐζατο : {88 
ὁοἩ͵ιιγοἰΐυιι8 πογξαξίνιιβ ΟΟΟΌΤΒ ἀρϑίη ἴῃ ν. 627. 

848, οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, “ ΤοΠΟ τη6 ποῦ! Αὐδὺ ἴο {ῃγ 
ΤῈ 615, δηα 1ηΐοοῦ τὴθ ηοΐ σι ἢν [ΟἸ]γ.᾿ οὐ μὴ σι {ῃ6 801. 
6ο0Π]., ἄθη165.; ὙΠ ὑῃ6 ἔαῦ, 1610. Ἰη ΘΥΤΟρ.., ῬΓΡΟΒΙ 15. 8.686 ηοΐθ 
οἢ γ. 8562. ΤῈ τοϑάϊμηρ' οὗ Ο. 15 βίσϑηρεἘἼ. ὅθθ Αἀῃ. Οὐ, 

846. τόνδε. Τῇ τοδάϊηρ οἵ Ο,., τήνδε, 15. ἃ ΒΥΤΟΠρ' ΘΟ ΠΤΤΊ Δ 101) 
οὗ Τὴ βΒοιῃάπθ885 οἵ ΕἸτηϑΙον 5 οομ]θούαστο, δίκην ΤῸ δίκῃ. ον δίκην 
μέτειμι τόνδε, οἵ. νγν. 607, 1289ς,. ΟΥἮ «80 τίνα τάκεις οἰμωγὰν 
᾿Αγαμέμνονα ; -Ξ τί οἰμώζεις τηκομένη ᾿Αγαμέμνονα ; ϑορῇ. ἘΜ. 128 ; 
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γένος νέωσον εὔφρον᾽ αἷνον -Ξ- γένος αὖθις αἴνει, ΑΘΒ0ῃ, ΒαρΡρ. 528 :; 
κτίσαι βοὰν μάχλον ἤΑρη -- βοᾶν "Ἄρη, 16. 627 ; ἀιλὰ ΒορΡΆ. Απέὲ, 1106, 
ΑΘ80ῃ. 60. 278, ἂρ. 787. ' 

864. λυμαίνεται. λυμεών 15 οἴθῃ ΔΡΌ]]184 ἴο 8: Δ Ό]ὕοΥου ; 5111] 
Οὔὔθηθ ἴο “ἃ ρῥιοῆϊσαῦθ᾽ ΟΥ ὁ“ ῬΆ]Π]Υ 5101. ἃ8 ὕ6 θὀγζιδ ἂς ροίευϊωηξ 
οὗ σαν. 111. : 

867. πικρὰν, “Πανίηρ ἸΘαΙ θα γμδῦ ἃ ΒΟΥΡῪ ὑπῖηρ ἴῸΓ Ὠἷτὰ Πδ8 
Ῥδθῃ ἢἰβ Ὀδοοηΐο βροχῦ 1 ΤΉΘΌΘΒ᾽ ; πικράν 15 ῬΥΘαΙοΑΟν 6, ἃ5. πικρο- 
τάτους ἴῃ 684. 

858, ποῦ λόγων. ΟἿ, αὔονο, 46, ϑορῃ. Αἱ. 102, 814. Τύδοῖι. 
975. Ορά. Ἀ. 1442. 

859. ἐξεστὼς, “δἴαυκ τηδὰ αὖὖ ὕμποὰ πον, [Ὁ] 15 ἃ5. ἴδοι 
ψαϑὺ δυθῃ Ὀαίογθ.᾽ ἃ πᾶν οογτθοϊθα (δηθοϊραίθα 85. 1 Πηᾶὰ ὉΥ 
Βεάμϑιη) ἐξέστης ἴο ἐξεστὼς. μα΄ Κὶπα οἵ ἃ δύγ]6 ψοῦ]α 1Ὁ Ὀθ ἴο 
πτῖΐο “ἐπουῦ αὐὖῦ πιδᾶ πονν, δηα Ὀδίογο ὑποὺ σγαϑῦ [00]15} ὃ καὶ πρὶν 18 
ἐΘυθῃ ὈΘίογα, δα {118 τη] 15 “ [ΟΟ]15ἢ ἃ5 γοὰ 6͵Θ ὈΘΙΟΥΘ, ΠΟΥ͂ 
γοὰ 816 ἀονητῖρηῦ τηϑα,᾿ ΤῊ ὕβθηβο οἵ ἐξεστὼς 15 ὕΠ8 Υἱσῇῃ Ο0}6, 
δια ἰῃ6 ϑυμποοραίθα ἴουστη οἵ {π6 ρογί, ρᾶῦῦ., ὑποιρη ΤῸ 8}}7 06 
ΠΟΙΊΩΔ)] ἴοστη ἴῃ 811 Αὐὐὸ γιοῦ, τοϊρῦ ἤᾶνθ ῬαΖΖ]θα {Π6 οοργΙδίβ ; 
ἐξέστης φρενῶν ταὶσ!ῦ τηθδη ποῦ ΟὨΪΥ “γοῦ ψ6 16 οαὖ οὗ γοῦτ τηΐηα; 
Ῥαῦ “γοὰ ψϑηῦ οαὖ οὗ γοῦν χ]η4.᾿ δῆθ᾽. πᾶνθ {Ππ6 ἴουτη ἑστάναι 1ῃ 
926. 

862. νέον, 1.6. κακόν 85 ἴῃ Μροά. 87, μή τι βουλεύσῃ νέον. 
865. ὕτω, “Ῥαΐὺ 1οῦ {πα΄ ρα55.᾽ Ηδ αἰδηιῖ5865 [6 ρϑῖπα] ὑμοπρῦ 

οὗ {ποῦ ἂρ δηᾶ [66Ό]61π|685 ΜΙ ἃ οΟἸ]οα αἷδ] ὁ 761], πὸ τηδῦθον 1’ 
ΜΌΘΟΝ ον ἄοοθθ ποὺ βθϑῖὴ ἰο τὴ8 ἴο σαἶϑθ ἕο {Π6 1606] οἵ ὑγδρὶο 
α]Δ] στ. 

867. ἸΠένθευς. .. πένθος, “5600 ὑμαῦ Ῥοηύμθαβ Ὅ6 ποὺ ἰο {ἢν 
Ἰιοβθ ὑπ Εὖ δηᾶ δρῦ οοῃβύγαοοι οἵ 15 δῖηθ.ἡ 500. Ὁ]ΔΥ5 Οἢ 
ὨΔΙΏΘ5 816 ὙΘΙῪ ᾿ϑαποηῦ ἴῃ ατθθκ. ΟΥ ΒΒδκρβρθᾶτσθ, Οἰγηυδοζὕηιθ, 
γ, ὅ--- 

τῆοῦ, Τιθοπδύμϑβ, αὐὺ ὑΠ9 1ἸΟῊ 5 ΜΘ], 
ΤῺ δύ δηᾶ δροῦὺ οὀοπδύσαοίίοῃ οὗ ὕΠΥ Ὠ8Π18. 

870. Ἡρορία 15 ᾿πγοϊκοα ἴῃ ΔΘΥ ὑνοίοϊα ομδγδοῦον ; Ηουσδηη ἢτδὺ 
ΤΊ σ᾽ οχρίαἰϊποᾶ τ0, Οσία μὲν παρὰ θεοῖς, Οσία δὲ παρ᾽ ἀνθρώποις 
νομιζομένη, Ποδία δοί, ὧν ᾿ϑανόν, απα οὐν εαγίῆδ. 

872. φέρεις, “ Ὀ]1οϑὺ (110. θα 650) ἃ φΌ]θὴ νη. 50 ἀθβου θα 
α5 ρεγυααϊηρ Ὠθαγθη μα ΘϑΙ ἢ. ᾿ 

8578, ὃς τάδ᾽ ἔχει, “οὗ ψῇοβο οἱ 1Ὁ οοτηοίῃ, ὑπαὺ τηθπ 1οῖῃ [ἢ 6 
τοῦῦ δπᾶ Ἰδαρῃ θη {Π6 οἸδυίοη 68115 πη ἃ ὈΪα 4}} οᾺ16. ὈΘΡΌΠΘ, 
ὙΠΘη85 ΘοΙηθῦῃ ἴῃ {μ6 ρ᾽αάηθ85 οὗ {π6 στᾶρο αὖ ὕβ Ὀδηααθὺ ἴῃ 
Βοποῦν οὐ ὅπ6 σοᾶβ, δῃᾷ δὖ 1Ὲ8 ἰνγ - ὁυονηβα Τ6 06] [Π86. ὈΟΜ] 
ὈΠΙΠΟΡΘΙ ο Τη0η 5166}. Τὺ 15 Ῥούδοῦ ἴο αϊκθ θιασεύειν ἃ 8 
Ἰηΐγϑηβ, {πὸ γελάσαι, ΤῃοαΡῸ ἰδ δὴ Ὅδθ δρᾷ ὑγ8η8. ἃ5. ἴῃ [0 
δῶ. Ὧν. ϑαμάγβ ἴῃ δὴ ϑατηα016. ποΐβ Ῥοϊηΐβ οαὖ ὑπᾶῦ ΑΥ. ἴῃ 
ἃ Ῥεβθᾶρθ τη πο τ15. οὗἨ [18, δηα ουἹ θη ]ν ἃ. τϑμλ] πἰβοθῆοθ οὗ 
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10, ΘΟἾΡ165 Τορσϑῦμου ηιιϑίς, ιὐΐηια διὰ δίεορ. 'ῊΘ Ῥάββαρθ, Ῥο]. ν]]]. 
(γ.) ὅ, 2 (1889. Α})}, πιὰ δ6 ὑδ5 τϑηαοχϑᾶ :---  Βῃοα ἃ νγ ἢδγθ 
ΤΘΟΟΙ56 ἴο φιχδίς ἴοῪὶ διητπβουηθηῦ δηα τοἰαχαύϊοη, ἃ8 8 ὮδΥθ 
ΤΘΟΟΌΓΒΘ [ῸΓ [ῃ688 ΟὈ͵Θοῦβ. ἴο δίεθρ δῃᾷ οἊοτυϊυϊαϊιἝμ (μέθης), ὙΨΠΙΟῊ 
ΔΘ ποῦ ἴῃ ἘΠ ΘΙΏΒΘΙ 68 50 ΤΟ ΤΕΔΠΥ σοοά 885 Ῥ]θδβδηῦ, δηα νυ ἱοἢ 
αὖ ὕμο βδ1η8 {τὴ ἰῃ 86 ψογᾶβ οὗ ΕΠΤΊΡΙα68 14 αὐυδζ ἐαγ 6 ὀθροη.’ 
Τὴ6 ἴαοῦ ὑμαὺ Αὐἰβίουθ οἴδβϑοβ μέθη ΜΠ ὕπνος ἃηἃ μουσική 88 
“Κηϊδίηρ Ρ ὅπ6 Ταγν6]16 4. βἴθονθ οὗ ογθ᾽ ἴθϑοθβθ ὰἃ8 ὕμδῦ ἔτΌτη 
ἴ6 δηοϊθηὶ ροϊηῦ οἵ νἱϑὰν ὕμϑγθ 15. πὸ δυῦηρ ποῖθ (ὑποτιρὴ ἴο 
ΙΏΟΔΘΙῚ 6815 ὕμουθ ψου]ἃ βοὴ ἴο Ρ6) ἴῃ οοπμίθιῃρ]αῦπρ ἴἢ ἃ 
Ῥᾶβϑϑδσθ 1Π|κ6 {158 ἀΥ̓ΟΥΒΙΠ 655 85 ὉΠ6 ΟἸΙΤΊ8Χ οἵἉ ΤΕΥΘΙΤΥ͂. 

882, δαιυτὶ θεῶν, {1186 Ὀϑπαποῦ ὧν ποηοιι" 977 [πι8 ροάϑ, 8. δρ  οἴβϑτη, 
85. Οἴὔθηῃ ἴῃ ΠοΥΏΒΙ, 6.0. θεῶν ἐν δαιτί, Οἄ. 111. 8586 ; θεῶν ἐν δαιτὶ 
θαλείῃ, Ὑ111. 76. 

891. ξυνέχεις. Τῇ 8]]βίοῃ ἴθ ἴο π6 ργδβοηὺ αὐυϊβίοη, Ὀθύθθη 
Οδάτηαβ δηὰ Ῥθηύμϑαβ, δῃηα ὑμστουρῃοιῦ ὑπ6 τπουϑ]]ϑίησ οὗ [8 
ΟΠμονι5 μ85 Τϑίθεθμοθ ἴο ὑπ 6 οχβύϊησ ΘΟΠ͵] πού 18. 

89ὅ. τὸ σοφὸν. ΟἿ, ΟΥ. 819, τὸ καλὸν οὐ καλὸν, ΨΏΘΙΘ 86 56}0]. 
ΘΧρ]δίηβ τὸ καλὸν ὈΥ͂ τὸ καλὸν δοκοῦν γεγενῆσθαι. 8.0 ὮΘΙΘ οὐογισίδε- 
γ.688 8 πού γεοαΐ τὐϊδαοΉν. 

897. βραχὺς αἰών. ΤῊ15 15 [π6 Ῥτοθᾶ., ἃ5. σγχὰβ δουΐθὶν ροϊηςορα οαὐ 
ὉΥ ΠΓ. βαμπᾶάγϑβ, 7ἷ0 ΘΟΙΉΡΒΙΘΒ 810 ΘΧΘΔΟΌΥ 5111118}ὺ 86 οὗ βαρὺς αἰών 
ἴῃ ΙφΡ}. Τ. 1122. ΤῊΘ τηθδηϊηρ 15 ἦ Παυθουπρ πουρηὺβ ὑπᾶῦ Ὀοδῦ 
ηοῦ τη8ῃ 15 θαῦ 5μουύθηϊηρ ΟἿΣ Βρϑδὴ οἵ ἀαγβ.᾿ ΤΏΏΘΥΘ 15. 20 ἀοιθὺ 
ἃ ΤΟΙ] 1856 η66 οἵ ΗοτΙλοι 5 (Τ1]. γ. 407) ὅττι μάλ᾽ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανά- 
τοισι μάχηται, ΟἹ οὗ δηούμου Ῥαββαρδ (1]. νἱ. 180), 10 [6115 ΠΟῪ 
μ6 11ἴ6 οὗ Τιγοῦτραβ, ΠΚ6 ὑπμαῦ οὗ Ρομηύηθαβ, γχὰ8 οαὖ Βῃογῦ ὈΥ͂ ὨΪ8 
οοηὐατηθον τοῦθ Π]ΟΠΥΒΆΒ. 

ἐπὶ τούτῳ, 5. ἐπὶ τῷ μὴ θνητὰ φρονεῖν, “αὖ ἴῃ οοβῦ οἵ Ἰοβίησ 
ὨΪβ Ἰο ] 1655 οἵ ὑπουρηΐ,᾿ ΠΟΘΥΘΥ αὖ [15 οοϑῦ Ῥαγβαθα δῦ 18 
δΔΌογΘ Ὠΐτη 011] τὴῖ85 δῦ 5 ψἹ] 5 το. φέρω 18 “ ἤο ΥΘΟΘΙΥ6 
ΟἿ᾽ σϑίῃ,᾽ ἃ 586η86 ΠΟΤ 508] ἴῃ ῃ6 τη144]6, Ὀπὺ οοτητλοη ΘΠΟΌΡ ἴῃ 
[86 δοῦν ; 6.4. ἴῃ ϑορῃ. Οορά. ΒΕ. ὅ90, 1190; Ορα. Ο, ὃ. 80 880 
κομίζω ἴογ κομίζξομαι, ἴοΥ ΜΈΏΙΟΙ 566 6 οἡ ὅορῇ. Οδᾶ, Ο. 141]. 

402. μαινομένων. “ΤΏΘΒ6,’ 5805 86 ΟἸΟΓΡΆΒ, “ 1 ΤῊΥ τη] (παρ᾽ 
ἔμοιγε) 8186 ὑπ6 τηϑατηθη,᾿ ποὺ Οδάσηιβ δηα ΤΊΡΟΒΙ85 ΒΟΌΣ ΡΘΗ ΘῸΒ 
1 5 τηδᾶ. 

408 ΤῊ Ρΐδοθβ τηθηἐομθα ἴῃ {815 βίσορθ 816 811 οοῃηῃθούθα 
ἢ ὑμ6 οΥβῃῖρ οὐ Ῥιοηγϑαβ ο νγὰ8 δϑϑοοϊαίθα σι ἢ ΑΡΗτοαΙΓθΘ 
ἴῃ Ογρίαβ, δηα ψι Ὁπ6 Μα565 οἡ ΟἸγΙρὰ5 δπα ἴῃ ῬΊΘσῖα, γγ 118 
ἴῃ Ἐρυρὺ 6 νγχὰβ γΟΥΒ ὨΙΡΡΘα ἃ5 ΟΒ1118. 

405. θελξίφρονες 15 ἰο 6 ἴδκοη ψτδ θνατοῖσιν, “ΜΆΘΟΙ δοοίῃθ {Π8 
τηϊη δ οἵ τηοῦῦϑ]5.᾽ ΟἿ, ΤΡΉ. Τδαν. 4560, δουλείας. .. παυσίπονος. 

406. ἃν, 86. γᾶν. Τᾶγο ποὺ μοβιταςθα ἴο ᾿μπβουῦ ἃ θ᾽ - τ ψουϊά 
πδύαχα!ν ανα [8116 οαὖ, ΟΟΤΛΪΠΡ᾽ 580 ΠΘΔῚ 8ηοῦμου θ, 6 Πηά 
καρπίζουσι, ποτίζουσι, εὔκαρπα ποιοῦσι, ἴῃ ἩΘΒγ6ἢ., ΝΟ ῬΘΥΔΡ5 δά 
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1815 Ῥᾶϑϑθᾶρθ ἴῃ τηϊηα, δη4ἃ Ψ0 οουίϑιη]ν πηδογβίοοα ὈΥ͂ {815 ψορα 
δοῦθ8] ἐγγίσαξίογι, ποὺ ΘΙ σμτηθηῦ ὈΥ̓͂ ΘΟ ΘΥΘΠ66 οὗ ΤηθΡοΟ ΔΉ α]56, 
ἃ5 ἩΘΙΊα. ΘΧΡ] απ ἴῃ ἀοίομπαϊηρ' [6 να]ρ. ἅν θ᾽ Ξ- γᾶν θ᾽ ἃν ἀοο5 ποῦ 
5681 ἴο τη6 ἴο φτθβθηῦ σταθῇ ἀπΠπΠοα]γ. ΤῊ 6111088 οὗ γῶν 1ῃ ἃ δῦ 
Οὗ Θοπηὐτίθβ 15. ΒΌΓΘΙΥ ποὺ ὨδΙΒῃ. ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΙ Ὑ ἤδνθ ἴῃ Ττο. 825 
ἃ δὲ σὲ γειναμένα 1} ὃ Β111187} 61110586 οὗ γᾶ, θγΘ [8 ᾿ψονὰ 15 
ἴᾺ᾽ Ἠαγᾶου ἴο ΒΌΡΡΙΥ ὕμϑῃ βθῖθ, Τὴ ἰδηᾶ ἀββοῦθθα 18 οὗ ὀουγθ6 
Ἐσγρί, 50 ἐμ6 τϑαάϊηρ Πάφον θ᾽ ἃν ἐκ. Τη8  Ὀ6 ἀ]5Πη15864 δῦ οΠ66. 
ΤῊ τηρϑύτὶοα ΠΥ Ῥγθΐοσ 016 σϑϑάϊηρ' ἴῃ 18 δ} ]Β ΤῸΡὮΘ 15 ἀπἀουθίεα]ν 
ἴσαν ἡοῦ ἴσα. 

410. ΤῊϊ5 8411π5ῖοη ἴο Μίδοβθαοῃϊα, 845 γ7811] δ ὑμαΐῦ ἴῃ ν, δθῦ, 
ΤΟΙ 45 5 ὑμαῦ {Π6 Ρ]αν νγἃ5 ψυ θη 1 {ῃπαὖῦ σου ΥΥ. 

418. προβακχήιε. ΤὴΘ δἰσδηρθηθϑθ οἵ {118 ψόοτα ἰηνθηὐθα [ῸΓ 
[ἢ 8 οοοϑβίοῃ 15 ΘΧΟΘ] ΘΗ ΠΥ τορτθβδοηὐθα 1ῃ ἘΠ ΠΡ] 180. ὉΚ 0Π6 τοημἀθυην 
“γϑῃ-οοΌτον οὗ {86 Βδοοδῖο ἐμτοηρ, ἰαβύθεα ΠΥ βαρροβίθα ὈΥ 190. 
ϑδΠαΥ8. 

410. ὀλβοδότειραν. ΟἿ, {π6 Ῥοδπ ἢ] ἔτασ. ἔγροτα ὑπ6 Οὐγοβρ]ογυ68, 
Εἰράνα βαθύπλουτε καὶ Ϊ καλλίστα μακάρων θεῶν [ ζῆλός μοι σέθεν ὡς 
χρονίζεις, Ἐγνδρ. 462. 

421. ἴσαν. “αυΔ]]Υ οἡ [ῃ6 Ὠἰρἢ δῃὰ ον ᾿88 Π6 σο ουυθα [6 
οῃ]ογιηθηῦ οἵ [Π6 Ῥον] ὑμαὺ ἄτονγηβ οατο.᾽ ΟἿ, 288, ΤῊΘ βθηβθ μοι] 
6 ΘαΌΔΙΠΥ βουνϑᾶ ὈΥ ἴσαν, 8. Ῥτοᾶ. 84]. ἀρτϑοῖηρ ψΙῈ τέρψιν, δια ὉΥ 
ἴσα δα. Ὁ]. ποιῦ. ἐΚοη. ϑανγθὈ141}}Υ : θυΐ 1 να τϑαδα ἴσα ψχ τηυδῦ 
αἰύον Πάφον ἴῃ [Π6 βίσορῃθ, δῃηῃᾷ 10 15 τηοϑῦ ὉΏΠΠΚΟΙΥ ἴο ἤᾶνθ ὈΘΘῊ 
Ἰηβουίθα ὈΥ τηϊβίακθ. ΤῊ ψοιαβ ὄλβιον ἀηα χείρονα Ἰηάϊοαίθ [ἢ 6 
50014] ΘΧΟΤΘΙ65 ; χερείονα 15 “ἸΟΥ͂ ΤΩΘΏΠΘΙΒ᾽ ἴῃ Οα. χυἹ], 404, 1]. 1: 
ὅ76, ΒὸῸΣ διδόναι [Ὁ] ον οα ὈΥ͂ ἐς ᾿πηϑὐθδα οἵ {π86 ἀαῦ. οἷ ἢν σὴν εἰς 
ἔμ᾽ εὔνοιαν διδῷς, Η6]. 1425 - χάριν εἰς θεούς, ῬΏοΘη. 1757. ΒΙΠ11|ΑῚ 
15 συνάπτειν εἰς 182 ΔῦονΘ. 6 Πᾶγϑ ἐν Ἰηβίθδα οἔ εἰς ἴη ἐν ἁμετέρᾳ 
γνώμᾳ λύρας ὥπασε θέσπιψΨ ἀοιδὰν, Μεοα. 424. 

427, 1 γτϑαᾷ σοφὰν ΜΊΌΗ 16 Ππ|85, δηᾷ ἴδῖκο ἀπέχειν ἃ5 ἀαρδθηαϊηρ, 
{|Κ6 δια ζῆν, οι μέλει. σοφὰν 15 ὑππι5 δ ,κθη Ῥγοϊθρύϊ 8110, ἐο ἔδορ ἢ 18 
γυΐγνα ὑην τοΐδάοηι οὐρὰν 7γοην ἐἦν6 ΟὐοΥ οἰδυθῦ. ἀπέχειν 15 ΤΩΟΥΟ ὉΒΈΔΠ]]Υ 
[Ο]ονσοᾶ 1ἢ {115 βθῆ86 ΕΥ̓͂ 0ῃ6 ρθη. ΒΙΤΡΙΥ ΟΥ ὉΥ ἀπὸ ψ1 σοη., Ὀαΐ 
[Π8 ΘΟΙΏΙΏΟΙ 1868 οἵ παρὰ, “ΔΨΔΥ ἴτοτὴ,᾿ 70 501Π65 105 Βα ΒΟ 101) [ῸΣ 
ἀπός ΤῺ ὕνο 876 τιϑεὰ τορϑῦῃϑι ἴῃ οχϑοῦγ ῃ8 581ὴ6 56η88 8ΌΟΥΘ, 
118, ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων θ᾽, ἀμ! παρὰ μηροῦ, “ἴτοτα 15 {Π1ΡῈ,᾽ 15 
ΘΟΙΏΤΩΟΙ ἴῃ Ἠοτθ. [Ιᾧ 15 ὑτπὸ μ8ὺ δῖα γγχὸ ἤᾶνθ 8 6886, ποῦ οὗ 
ἡιοέϊογυ ἤγουν Ὀπΐ, οὗ γ6δὲ ατῦῶν 7γογυν. 1 ἄο ποὺ ΚΗΟΥ͂ ΔΩΥ͂ Ἰηβίϑηο8 
οἵ παρὰ ἴῃ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ 18 56η58, ραξ ἀπὸ 85 1 ἴῃ ἀπὸ ῥυτῆρος, ΒοΡῇ. 
Οβα. Ο. 900 (το 6 566 {6005 ποΐβ), “διύϑὺ ἔγοτῃη [Π6 τοίη, ὑπᾶῦ 18 
“ὉΠΟΠΘΟΚΘα ὈΥ͂ [η68 τοὶ. ΟΥἉ, Ἡδιη]ο᾽ 5 “,γογην [8 ῬΌΤΡΟΒΘ οἵ ρ]αν- 
ἰηρ' ̓ Ξξ ἐδιυύα ὺ [τοτη,᾿ “8116 το. ΟΥἿἮὨἁ 4190 ἐκ καλυμμάτων -- ἐκκεκαλυμ- 
μένον, ὁ ἀΠγΘΙ]6α,’ ϑοραι. ΤΎΔΟΙ. 1078 ; ἐγὼν ἐκ πατρίδος, “1 ἅτὴ 8} 
ΒΧ116,᾽ Οα. χν. 272. Τῦ 5866 1ὴ5 ΠΏΡΟΒΒΙ 16 ὕπαὺ Εππν. οου]Ἱἃ Πᾶνθ 
τΙύοι πραπίδα φρένα τε περισσῶν παρὰ φωτῶν ἴῃ 86 56η568 οἵἉ “τῃ6 
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ὑπουρσμῦ δηᾷ {Π6 ταϊηα μδὺ οοηθ ἔγοτη 086 οὐθυνίδο᾽ ; δὖ Ἰϑαϑὺ 11 
σοῦ ]α 6 Τϑααϊδιΐθ ἴο Ῥηοάθοθ αι Ῥᾶβϑᾶσθ ΨΏΘΙ6 πραπίδα δ) φρένα 
Ἰηάϊοαΐθ {Πὸ ργοάιιοέ οὗ [π6 δοῦ οἵ {πὶ πἸκίπηρ, [Ὁ 1 ἼΟῸ ΟΥ̓ΠΘΙ 56156 
ὁ8. {88 Ὁπουρῦ 6 βαϊ ἴο οοιὴθ ζγοην 86 ὉΠ] ΟῚ; ἂἀπα 1 Ἐπ: 
δὰ ἩΙΒμΘα ἴο αὐΐβοῃ ἰο φρένα 50. δὴ ὉΠ]ΘΑΙα -οὗἨ 5086. 88. “8 
Τῃουρ ῦ,᾽ 06 Ἰαϑὺ τπῃΐησ Ὧ6. ψου]ᾶ αν ἄορ 15 ἴο δα ἃ πραπίδα, 
ΜΏΙΟΙ 17 ῬΟΒ51016. 5011 τηογθ ἀἰβυϊμοῦ]ν ἱπαϊοαῦθϑ ὑη0 δθωΐ οὗ {ῃὸ 
ΤΘΆΒ0η, ποὺ {ῃ6 οὈ͵θοῦϊν ὑπουρηῦ ; πον π6 βθὰῦ οἵ 9 Ὑβᾶβοῃ 
οδηηοῦ 6 5814 ἴο οοῖηθ γοην ἃ τῶδῃ. ΤῈ ἰθαβϑύ οὐ͵]θοῦν σοτὰ 
ἔον “ἃ ὑπουρῃῦ᾽ ψΐΟἢ σου] [6 πϑθᾶ 15 φροντίς, ἃ5 ἴῃ ΑΥ. ΝΈΡ. 769, 
ἀλλ᾽ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ ἐς τὸν ἀέρα,  λινόδετον ὥσπερ μηλολόνθην 
τοῦ ποδός. 

480. φαυλότερον -Ξ- “ ΘΟΤΠΙΠΟΠΡ]8Δο6᾽ ; φαῦλον 15. σουρ θα ψιῦ ἄ- 
κομψον ἴῃ ἃ ἴταρ. οἵ Εἰατ, φαῦλον ἄκομψον τὰ μέγιστ᾽ ἀγαθόν, ΜΙ ΈΘΙΘ 
85 ἤθΙ6 6 ΠΟ] 5 ψΙ Βδοοι ὑμαῦ ἸΘῪ ΟΟΙΏΙΊΟΠ ἐμῖηρ5. Ὧ6. ΘΧΟΘΙ- 
Ἰθηὐ ροοᾶ,. Αρϑίῃ κομψοί δη!ᾷ φαυλότεροι 816 οοηὐταδίθα 1 ἃ ἔτδρ, 
Ττοῖη Τ6]Θο]οθ8 αὐοΐθα ὈΥ Αὐημθηθϑθιιβ, 111. 82 ὁ. Τῇ ψὶῦῇ Τηϑηΐῦ 
οα44. ψὸ τϑαᾷ περ ἴὼὺ 1 τὸ ὅ78 τητιϑῦ Ὑθη θ᾽ “6 ΘΟΙΏΙΠΟΠΌΪ866 ΥἹΘΥ͂,Β 
{μπᾶ {Π6 τηδϑ8 Πο]αὰ δηᾶὰ δοὺῦ ου, ὕμθβϑθθ σου] 1 Ῥυθϑοῆ, ψ ΏΙΟΏ 15 
αἰτηοϑὺ πη ἀἸδύϊη συ 15}.8}016 1 τηϑϑῃϊηρ' ἔγότῃ {ἢ 6 Τοϑαϊηρ ἴῃ {μ6 ἰοχύ 
[86 γίονγα ὑμαὺ {Π 6 ΘΟΙΣΤΠΟΏΡΙΘοΘ ῬαΌ]10 ΠΟ] δηᾶ δοῦ οἱ, [6886 
ΜΟΙ ]α 1 Ῥγθδοῇ. 

486. ὃ θὴρ ὅδ᾽ ἡμῖν, “τυ ἴουπ ἃ ΟἿΥ ΟΌΘΙΥΥ ἀο6116.᾽ ΤῊΘ τηθέ. ἴῃ 
ἄγραν 15 Κορῦ ὉΡ. ΕῸΓΙ ἡμῖν οἴἢ. ἀφ΄. 566 οῃ 217 ἃθονϑ. 

440. εὐπρεπὲς ποιούμενος. ΤῈ6 τὴϊ44}6 ΜΠ1ΓῈ ἃ. Ῥυθά, 84]. τησϑῦ 
ταθδῃ ἡναλύηρ 707 ογνοϑοῦ. ΝΟῊ 85 Π)1οη. νγὰβ αὖ Ἰοαϑῦ 858. χη 0 ἢ 
τηδογοαίοα 45. [6 βουνδηῦ ἴῃ 6 δ56θηιζίγν688 οἵ 0.6 ἀγγοϑύ, ὕΠ 6106 Β6Θ1ὴ 8 
ΠΟ 1683505 ΜΏΥ Μ6 Βῃου]α ἀθϑοσῦ [6 Τη58, “ὑπ πῖὴρ ΤῸ ὨΪΤΏΒΕΙ 
ΤΩΥ͂ ἰδδὶς ἴο 5601 1688. [Ιὖ 185. ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴο ῥιηούαμαίθ τ] 
Ἡγηι. ἔμενέ τε τοὐμόν, εὖ. π., 85. ὕποτο σου] Ὀ6 βοῖὴθ ΟὈΒΟΌΤΙΟ 
αροαὺ {π6 τηϑϑηϊηρ οἵ τοὐμόν. ϑι 0 γγὰ5 πΠ6 σοα᾿β αἱσηῃΠεα Ὀ8- 
Πδνίουν ὑμαὺ [6 ἀΒΌ8}1} Ὠυτ 1] ]ηρ ΧΡ ηο96. οὗἨ Ῥοΐῃρ' υγθϑίθα 
δοααϊτθα ΤῊΣ Ὠΐτη ἃ Κ᾽866 δ: ΒΘΘΙΏ]1Π 888. 

442, ἐπιστολαῖς -- ἐντολαῖς, “ ΘοΙηπηιδηα, Ὀθμοϑῦ, ἃ8. ἴῃ Δοθβοῆ. 
ΡΑΥ͂. 8. 

447. ποδῶν. Μοίποίκα βαρσοοίθ πεδῶν. αῦ Ἐμπιγ., 0 ἀοαθύ, 
δᾶ ἴῃ ταϊηᾷ {86 Πο. Ἡγὴη ἴο Τιοηγϑαβ, ν. 18, τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε 
δεσμὰ, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε πῖπτον χειρῶν ἠδὲ ποδῶν. 

448. ἀνῆκαν, “86 Ἰκογβ αηαᾶϊᾶ [Π6 ἀοοῦδ᾽ ; 818 15. ἃ Υϑ 78 τ|58 οἵ 
ἀνίημι, Ὀυπὺ 6 παῦρα σήμαντρ᾽ ἀνείς, “ανὶηρ ὈΓΟΙζθη Π6 568],᾿ ἴῃ 
Τρ}. Α. 825, δῃηᾷ πύλας ἄνεσαν, “ΤΠΘΥ͂ ΟρΘηθα [ῃ6 σαῦοβ,᾽ ἴῃ ἢ. 21, 
587. κλῇδες τηθ8η5 στέμματα ἴῃ το. 257. 

451. ὅθε Αἄμῃ. Οὐ. Οπἡ {}18 νϑῖβθ 185. 006 οἵ {Π|0 ὙΘΥΥ͂ ἴθ 
56Π 116 οὐ 86 δαοφοΐαορ, 10} Μαῖα ἢσθὺ ῥα] 156 α, ἐξα ῖκθη 
ἤγοηὶ ΕἾοτ. 2 ((.}, οῃ {86 δαύμονιῦν,  ΒΌΡΡοΒθ, οἵἉ ΕΒ, 6 Εατία : [86 
5000]. 15 τοῦδ᾽" ἐμοῦ, ΨΙΟΙ 15. Ῥου ϑ οὐ Ὁ ἸΠΔΡΡΙ]ΙΟΔ 16 ἴο ΛΠ6 Ῥαβϑαρθ 



ΝΟΤᾺΝ 989 

85 ΙΠοΥΐο διταηρσοᾷ ὉΥ οδαΐτοῦβ ποτα Μπβαταθ ἀοση, Οὐ τησϑὺ 
Πᾶνα τϑαᾶ μαίνεσθε᾽ χειρῶν τοῦδ᾽ ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὥν, “γ8 816 τηδᾶ -: 
ἴον" ὁπ66 ἴῃ {86 0115 οὗ τὴῦ Βδηᾶ,᾽ οο. ΤῈ15 ψου]Ἱα ταῦ γὰρ ουὐ οὗ 
105. Ὁ]8606. Ἡονθνον, γὰρ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ 0Π8 5ΙΧΙ Ρ]8οθ 1ῃ. Κόορῃ. ῬΆΠ. 
1451, καιρὸς καὶ πλοῦς ὅδ᾽ ἐπείγει γάρ, δὰ ἴῃ [86 Του Ρ]866 ἴῃ ν. 
477, Ὅδΐον,, δηᾷ τὰν 6 ξαγύμθι ἀθἔβη θα Ὀγ 08 Θομδιἀϑγδύϊοῃ ἐμ δύ 
χειρῶν τοῦδ᾽ ἐν ἄρκυσιν, Ὀθῃρ᾽ ἃ ΟΟΙΏΡΙΘΧ ῬΏγᾶ58 βίδμαϊηρ ΤῸ Οὴ6 
51 516 Θοπμοθρ ϊοη, ΤΑΔΥ͂ ἘΠ ΘίουΘ Ὧ8 ὑρθαΐθα. ἃ5 ὁμ6 ψοτᾶ. Δάξυσθε 
15 ΘυἹἄθ Ὁ] ἃ ΤΏΘΥ6 σιιθ58---8 ἤτϑῦ ὑῃδὺ νου] ΟσΟῸΥ ὕἴο ΔΗΥ͂ οΠ6--- 
μαὺ 84 Ὀ84 οπθ, ἕου 1 Ῥϑηθηθιιβ δα βε1ἃ “βϑῖζθ Ὠϊτη᾿ ἤθγθ, ἢ6 ψου]ᾶ 
ποῦ Πᾶνα βαϊα Ὁ ἀρϑΐῃ οὖ ὅ08, Βοίθ᾽ 5. οοπ͵θούατθ, μαίνεσθε χεῖρον 
τοῦδ᾽, 15 ἱησαῃίοιϑθ; ραῦ [)΄οη. πδὰ βονῃ δηγύπίηρ Ὀαὺ “τη8α- 
655, Βαὲ Βεαᾷ 5Πόον οὐ ὕΠ6 ΟΠ ΥΔΙΎ ἃ Τ Δ Θ]]οτι5. Τα ΒΟ ΔΌ]ΘΠ 658 
δηᾶ αυϊοῦ αἰσηϊῦγ. Ῥϑηΐηθαβ ψοῦ]α ποὺ ἀ6] 1 ταῦθ! γόυογδὸ {80 
{τατ. ΤῈΘ τϑδαϊηρ ΏΙΟΩ Σ ἤᾶνο ρίνθῃ δήϊοσαβ ἃ ρου ΐθοῦ 8686 
Ιου ΔΩΥ οἤἴδηρθ, δὴ δοσοιηΐθ ἴο ὕη8. οἹοββ, ΨΥ Ώ]ΟῊ ἴῃ [18 
οᾶ86, δηἃ ἴῃ 15 οᾶ886 οἷν, ψουἃ Ὅ6. ποῦ ΟἿ]ἹΥῪ μου ηθηῦ Ὀαπὺ 
ὨΘΟΘΘΘΘΓΥ. ΤΏ6 τηϑύδρθου 185 ἀοίοπαρβᾷ Ὅν Μεᾶ. 1277, ὡς ἐγγὺς 
ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους, δα ὈΥ ΑἸο. 98, καί σ᾽ ἐν ἀφύκτοισι 
χερῶν | εἷλε θεὰ δεσμοῖς. μαίνεσθαι 15 5Ρ060181}Υ7 ΔΡΌ]16α ἴο «βαεσολὴα 
ἔγΘΉΖΥ ; ἴῃ ΝΟ. 2) 1οη. χ]ῖν. 227, ϑοῳ., {μι “οοτν 8808 οἵ ἢὨΘΙΒ6] : 
ἴσα δὲ Βάκχῳ | κοιρανέω μανίης ἑτερόφρονος, εἰμὶ δὲ Μήνη | Βακχιὰς, 
οὐχ ὅτι μοῦνον ἐν αἰθέρι μῆνας ἑλίσσω, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μανίης μεδέω 
καὶ λύσσαν ἐγείρω. ΝΥ ΆΘΩ ΒΌΓΡΘΟΒ ρᾶνο μέθεσθε ἴογ μαίνεσθε Ὧθ νγ88 
ΟΔΡΥΎ ΩΡ οαὐδ Ὠ15 568] ὈΥΙΠΟῚΡ]8 οἱ ὑγθαύῃρ 06 ΟὙΘΘΙς Ὁ]8.5 85 ΒΘ 
ἐτθαῖθα {16 ΘΧΘΙΟΪ565 οὗ δύθπθηῦβ, 8 ΒΟΙ Θ.ΤηΘ5. ΤΟΥΤῚ] ηρ᾽ ἡ, 016 
Ῥᾶϑϑᾶρθθ. Ηδθ ὭΘΥΟΥ ἃϑίκθα ὨΪΤΏ561 Ποῦ 1Ὁ ΒΔΡΡΘηθα τὉηδῦὺ [16 Τὴ85 
οῖνϑ ὰ5 μαίνεσθε 1 ἃ σ]ο055 ΔΡΌΙΪΟΑΌΪΘ ἴο 1ὑ, 1 ἵατ, τοῦθ μέθεσθε, 
ἃ Τοδάϊηρ ἤο νος Ππ6 σ]οθθ 15 ἴῃ Ω0 ΜΆΥ τρθνδηῦ. Τὴ ψοτά 
μέθεσθε᾽ γὰβ οοῃδιβύθηῦ αἰ δα τηθῖρο, δῃᾷ βθϑιηβθα θαϑὺ ἴο 
ἐγδηϑ]αΐα : δα 80 1 15, 11 σγἴὸ ΒΌρΡροθθ {μδῦ ὕμπθ αὐξοηδηΐθ δα 
ΘΎΑΒΡΘα ἴΠ8 σοᾷ ὈΥ 158 ϑη8, δηα Ὑγ616 πον Το] “ἴο 16 ρῸ (61 
ΘΎΔΒΡ ΟἿ 815 πδπᾶβ.᾿ Ῥυΐ μέθεσθε χειρῶν τοῦδε οοὐ]ὰ ποῦ Τηθ8Π 
“]16ὐ Ἰοοβθ 15 μδηαβ,᾽ ΏΙΟῊῈ σου] Ὀ6 μέθετε χέρας τοῦδε. Νοῦν [5 
10 ποὺ Ἰπάϊοτοιιβ ἕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὕμαῦ [6 αὐδοπάδη ἐδ γον ΠΟ] ἀἸηο οη ἴο 
[ῃ8 μπᾶ οὗ ὑπϑὶν σϑηῦ]θ δηα πΏΤοβιϑύπρ οαρτϊνο ὁ ΟΥ {Π6 οὔ 
Βδηᾶ, μαίνεσθε 15 ἃ γταοϑῦ ὈοΥ ΘΙ ΔΉΒΘΙ ὕο ὉΠ6 ὙΔΥΠΙΉρ' οΘοη  αγϑᾶ 
ἴῃ σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν : 1ῦ 750]ν 1Ταὐτοάπο65 ἢ. θοαδύὺ ἰπδὺ 6 
ῬΙΒΟΙ Θ᾽ 18. ΘΟΤη]  ὕθὶν ἴῃ Ἠ15. ῬΟΎΘΥ, 8ηα 1Ὁ τηϑὺ 6211 Ὀ6 δά ἀγϑββθα 
ἴο {ῃ8 ΨΟ]6 ,9ο886 ΜΏΟ πὸ ἀοπδῦ ΠΥ Ἰοο 5 δῃηα 5101}8 ᾿πα]οαῖθα {Π 610 
ΔΌΡΙΌνΔ)] οὗ {π6 ἴομο οὗἉ [Π|6 11 βροκδϑῃηθῃ. 

454. ὡς ἐς, “ὑῃδῦ 15, ἴοΓ δηὐοίηρ οηθη, ἴον ὑπαὺ 15. γοῦν ομαᾶ 
ἴη οοτηΐϊηρ ἴο ΤΏ ΘΡ65.᾽ ΟἿ, 287. 

4δ5δ. οὐ πάλης ὕπο -- ὑπὸ ἀγυμνασία. Α σγιηπμαθὺ νοῦ] 
ὨϑύαχΔΙΠΠΥ ποὺ ΘΔ 18 81 ζοηθ, δι ἃ 50 Ἰοῃρ Ὦ811 ου]α ΒΠΟΝ 8, 
τῆϑ ποῦ ἴο Ὧθ ἃ ρυχαπδϑῦ ; αὖ ὑπ 8 ὨΘΔ] 7] ΘΧουοῖθθ δα ὑγϑιπΐηρ 
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Το οθ1186 ἃ δέγοηρ ἐϊυϊοῖς Ποοϊέν στοσ τα οἵἨ ἢδῖγ, βι60ῃ 88 Β]θούτα 
ΤΘΙΘΙΒ ἴο, ὁ μὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφεὶς, ΕΠ]. ὅ27 ; 50 88 
Ὑοὸὺ2. ῬαΒΒαρΡῸΒ 816 ποῦ ἱποοῃβιβίθης, ΟἹ, οὐκ ἀπόδειξιν τ ἩΟῊ- 
γευοϊωϊίον, ἩΡΡ. 197; ἡ οὐ περιτείχισις, ἐδι6 δίορραφγο οΥ ἐμμὲ δίοοκααε; 

οὔ φημιτεηοθο; οὐ θέλωτεποῖϊο; οὐκ ἐῶ -- υοΐο; οὐκ ἄμεινον, ἐξ ἐδ 
δοίζογ' ποῖ ; οὐ πάνυ, σογίαϊηϊψ τπιοΐ ; οὐ πάνυ νενόηκα, 7 λανό ἨδυοΥ 
θυδην, ποέϊεοα, {{, ῬΙαῦ. ῬΏδβατ. 229 Ο, ΟΕ αἶβθο ἐν οὐ καιρῷ ὈδΙον, 
1288, δηᾷ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις, Ρ]αὖ. αοτο. 66 (478 Ο). 

, 4δγ7. ἐς παρασκευήν -- εὐδχι αὐ ρίσηιοηέογιην ὡρραγαΐιην. ΟἿ, ἯΤΟ. 
1201, οὐ γὰρ ἐς κάλλος τύχας | δαίμων δίδωσιν, Οὐ 7ογξιν7η)658 αγὸ τού 
διιοἦ, ἐμαΐ τσ οανν αὐογα οοϑίζμ οδογίηρβ; Το. 1211, οὐκ ἐς πλησμονὰς 
θηρώμενοι, γιοῦ ρμιυγϑινίγρ, ἐΐι686 οσοιυραΐίοηδ ἰο θχ06655.. ΤῊ6 Βδοοῆδθ 
τι58684 σγρϑῦτα δηα οὔθ. δρὈ]]οδίϊοηβ ἴο ψϊΐθη ὑΠ 6 1} 8068. 
ΟΠ Π 5 ΤηΘ} δΙοὴ5. ὕΠ6 Ῥγϑούῦϊοθ βθυθυδὶ ΐηθ5. ΕΘΠΟ “ΏΟΒΘ [811- 
685 15. οὗ αὐ. Τῇδ 1ηὐογργοίδίίοη “ἴον ἐμ6 Γασυποιδηοθ οὗ γΟΌΣ 
οὈ]θοῦ,᾽ πϑυλοῖγ, [6 δαβηϑείηρ οἵ οϊηθῃ, οῦ]α βοὴ ἴο ΤΘα 6 
ἐκ οὐ ἀπὸ ταῦ ὑὕμϑῃ ἐς. Τὴ6 φῬαγύϊοϊθ δὲ ΔΒΘΥΒ ἴο μὲν ἴῃ 48, 
ἀῃ8 ἰπἰουγθηΐησ πλόκαμος ἰο πλέως Ὀοίπρ Ῥαιθημουῦϊοαὶ πᾶ 
ΧΡ Θημδίοτυ οἵ ἐφ᾽ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει, 484. 

458, οὐχ ἡλίου βολαῖσι. ΤῊ Ϊ5 18 11|κ6 οὐ πάλης ἴῃ 4885 ; {Π6 [811- 
Π655 Οὗ ΘΟΙΏΡ]ΘΧΙΟῚ 185 Ῥτοαποθρα ἈΥ͂ ηοῦ οχροβίῃηρσ {Π6 ἴδοθ ζο {ῃ6 50} 
8.Π6 ΤΟΙ 81] Ωρ ἈΠάΘΥ η6 5ῃη866. 

462, που, “πο ἀοπθί. 
465. πόθεν, “ΠΟΥ͂ οδπ]6 γοὰ ὑμθὴ οὸ Ὀυηρ ὕμθθθ υἱΐθϑ ἴὸ 

ατθθοθ δ᾿ δαμᾶγνγδ; ῃοὺῦ “ἴγοση νι μδὺ Ὀϑοθ’ 88 6 ΔΉΜΟΥ ΒΠΟΥΒ. 
ΤῊ15 15. ὃ ὙΘΙΥ͂ ΤΑῖθ 1188 οἵ πόθεν, Ὀαῦ 1Ὁ 5 Ἰουπα ἴῃ 648, ὁπα 1 
πόθεν χοὰς ἔπεμψεν ἐκ τίνος λόγον, ΑΘ50η. Οδο. δ06. ΤῺ οἿἱΪν 
οὔ6᾽ Θοῦσδα ψουἹἃ 6 ἴο γηδῖκθ πόθεν τηοδὴ παρὰ τίνος, “ ΤΤΟΤῚ ΏΟΥΩ 
ἅἀϊὰ γοὰ ροῦ {Π|6860 Υἱΐοβ 2 Ὀπὺπὺ οἵ ὑῃδὺ 186 ἴοο δχχ. ἃῖθ ψϑηθηρ: 
εἰσέβησε (1) “Ὀτουρηῦ τη6 ᾿ἰπὔο᾽ 15 τΐθβ, ὑμδὺ 15. “11 Π]αὐθα τὴ8 1ηὖο 
ὉΠ οτη,᾿ οὐ (2) “βϑηῦ τηθ᾽ ἤο ΟἼ66086 ; [}ῃ68 Ἰαὐδου ᾿ηὕθυ ΡΥ. 15 Βαρροτίοα 
ἘΥ {868 ἴδοῦ ὑῃεὐ Ὠίοῃ. φἴουψαγὰβ δά ἀ5 [η6 ψογάβ καὶ δίδωσιν ὄργια. 

469, ἠνάγκασεν, γυ1ἰβίεα γοῖ ἴηι ᾿18 δογυῖΐόθ. 'ΓΊΟΟΡΒ. ῬΓΘΒβθα ὁ 
ΠολΥα 816 ο4116 Ὅγ Τπο. οἱ ἀναγκαστοὶ ἐσβάντες. 80 ἩΙΩΘΙ 8 
ἀναγκαῖοι πολεμισταί. ἤαβ 16 ὃν ἃ ἀγόαῆν ΟΥὨ ὧν δοαϊίψν φγοβθθΉ,06 
ἐμαΐξ μ6 οοαἰοα ψοιν 

471. σοι, οἴ. ἀα΄. “ον ἄο γου Πηᾶ [Πθτη᾽ ; 5866 οἡ 217. 
472. Οἷ, ογσίω χιιαθ 7γιδέγα ομρίμγξ ατάΐγε ργοζατυί, Οαῖ]]. 

1χῖν. 2600. 
47ὅ. ἐκιβδήλευσας, “ν781] Πδϑοὺ ὕμου ὑπ] οκοα ἐγ ῬΏγαβθ.᾽ 
478. Τὸ 5μου]α 6 ΜῈ] Καορὺ ἴῃ τηϊμα {μῃδὺ Ἰίοῃ. βϑιιϑίδ! 8 

τπτουσμουαΐ [ἢ 8 οΠδγϑοῦθυ οἵ [6 Βάκχευς, ἃ ΠΘΥ͂ΘΥ 5068 |κ8 ἃ8 [6 
768] Π)᾽] ΟΠ ΥΒ88. 

479, παρωχέτευσας, “μοι μδϑὺ ὈὰΤη 6 Τὴν αποϑύϊοη,, τηϑῦ. ἔγοχη 
αϊγουϊηρ ΓΘ ΘἤΔ16] οὗ ἃ 5ύγθϑτη. 

κοὐδὲν λέγων-- καὶ φλυαρῶν. Οἵ, Ατὐὶϑ. ΝῸΡ. 648, δοογαῦθα 
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8518 ὐγορϑίδαθθ ΏΙΟ ΤΑραβῦγα ἢ6 ῬΙΘΙΘΙΒ ({τηθθυ οὐ ἰθίχα 
Ἰη6 61) ; ΓΘ ρβίδθθ 5805 Π6. ὈΓΘΙΘΥΒ [Π6 Πα] οἷηῦ τηθϑβασθ; ο 
ΒΟ οογαῦθϑ γ6 1168, οὐδὲν λέγεις Ξε ρα})18. 80 λέγω τι ;-- αὶ 1 
γίρμΐ 

482. “Νο, ΘΥΘΡΥ τᾶ οὗ 8 ὈδΥΔ11815 ΟΘ]ΘΟΥαῦθθ ΟΌΣ ΟΠΟΓΑ] 
τῦυ8].᾽ ὄργια 15 ἃ οορῃϑύθ δοοΒ. 66 οῃ δδ6. : 

488, “Ἐνϑῃ ἴῃ ὑπ ἀδΥ 8 τηδὴ τηὶρην Πηα [ου]η 6895 το ἀο.᾽ ΤῈ 
ϑϑῃὐἰτηθηῦ 18 ποῦ ὉΉ]Κ6 ὑμεὺ οὗ 816-818:- Μοῦ] οομαποῦ ἀθρθηαβ 
Οἢ. [8 Β ]Θοῦ, ποῦ ΟἹ Π15 ΒΕΙΓΤΟΌΠΘΙΠΡ5. 

490. “ΕῸΥ [ΠΥ [0Π}Υ 8η ἃ ἃ5 8. Ὀ]ΔΒΡ ἢ ΠΊοΥ. 
491. Τῆς δαροϊωμέ, ποῦ [ἢ 6 ροᾶ, ψο 15 ποὺ γϑοορ 804 {11 ὯΘ8} 

186 μά οἵ {π6 τὶαν (1840). 
494. ΤῊΘ ουδύοτῃ οὗὨ ΘΟ ΒΘΟΥΑ Πρ ΟΠ Θ᾽ Β ἢ81} ἴο ἃ σοα 15 τηδῃ ϊοπθα 

ΤΠ. χχῆϊ. 142, γιρ. Δ. γἱϊ. 8591, Αθβοῃ. Ομοθρῇ. 6, 8πα ἴῃ οὐ 
18.668. ᾿ 

᾿ 498. Ηοι. ΒΡ. 1. 16, 78 [ΠΟΙ α]]ν ΘαΡΡοβθ ὑπ6 Ῥδοομδηῦ ΠΘΤῸ 
ἴο τίου ἴο Ἰ)ϑαῦῃ:. 86 ἀθιίνοσον, Ἰύααδ! ν ἔϑηο Ὁ] δηα ΟΥΤΟΏΘΟΤΙΙΒ 
18. 815 ΟΥἸΠ]ΟΙβτη οὐ 6 Οαγ586γ.---- 

, αἰ υἱγέιιδ οἱ χά εορὶογυίία φοβϑβεοὺ 
εν ργοροδιῖξ πυοϑὶδ οχοηνρίαν ὕιήχθδ. 

ΤῊΘ ΤΘΡΙΥ οἵ Ῥϑηύηθαβ 15. ἸΤοηΐοα], “γε5.} ΜΏΘη γοὰ 5βίδπᾶ διηϊᾶ 
γΟῸ ϑοοῃδηΐβ 8η4 ἴπγοῖκθ Ὠΐτη,᾿ 15 Ἰηϑϑηϊηρ Ὀοΐηρ “γοὰ ΜΨ11 
ὨΘΥΨΘΙ ΘΒ0Θ 06 [ἸΌΤῚ Τη6 8Π4 10]. γΟῸΣ ΤηΔ6η8615 8ρΆ]1η.᾿ 

δ08. καταφρονεῖ με. σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει ; ἀντὶ τοῦ σοὶ, ᾿Αττικῶς. 
σημειωτέον δὲ ὅτι οἱ ᾿Αττικοὶ κέχρηνται τῷ τοιούτῳ σχηματισμῷ" ὡς 
καὶ Ἐϊὐριπίδης ἐν Βάκχαις “ καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε.᾽ 60]. οἡ 
Αὐ. Βδῃ. ν. 108. 

ὅ06. ὙΠῸ {15 ἀοβρογύαύθ σϑβα 1 οδὴ ὅἀο ποίῃίηρ Ὀθύϊου πδῃ 
ῬΤΙηὗ 1Ὁ 1 105 οΘογγαρῦ βἴϑύθ 1ὰ ὑη6 ὑοχύ, τηϑκῖηρ᾽ 8 ἴθνν ΤΘΙ Δ 5 Οἡ [ἢ 6 
Ἰθαϑὺ πὴ ΟΘ51016 οἵ {Π8 ϑαροθδύϊοηϑ νΥ]Οἢ. ἤδνθ Ὀθ6η τη84 6. Ϊ δρΎΊ68 
ψι Μύητο ὑπᾶὺ ῬΘΡΒ1 15 σοὺ 18 φιυϊάηαηι υἹούινὶ σίργυζηννν ἴσου ἢ 6 
Ῥογοῖ, ποῦ ἤτοι Εαγ. του ρ ΗοΙ., δπα ὑμαὺ Ἐπὶ, σου] ποῦ μᾶγο 
τὶ θη ὅ τι ζῇς ἴῃ {ἢ 8 5688 ΟΥ̓“ ψῇδῦ Ὀ]1ηα 116 γοὰ 816 1θδαϊηρ’ ΟΥ 
ἴῃ [Ὧ68 560η86 ΟἹ φωΐά 815. Οἡ ἴμ8 οὔμου Ὠδῃᾶ, ὑμουρ ΜΌΏΤΟ᾿ Β ζεῖς 
15. σφοΟΩ͂, ὑἢ 8 ΔΡΟΒΙΟΡΘΒΙΒ 15 ΨΘΥΎῪ ἀΠηδία]8]. Οαἴα]] 8 Ο, 6 ἤδΥΘ 
566, Ὑγ885 [8 1Ή 1118} ΙΔ 015 ῬΙΑῪ Ὧδ5 Χυ]]. 22--- 

[086 ηνὴῇ 511, πιἔγιην 8} αγν πον, δ11, ἰα φιογιο γιοβοΐξ, 

ἴγομι ἡ ὨΙΟἢ 1Ὁ τηδὺ Ὀ6 δυστιοα ὑῃαὺ Οἀξ. ῥοοῖκ {π6 σψοιᾶβ ὅτι ῇς (μοὗ 
ὅ τι ζῇ) ἴῃ [9 56η868 οἵ “Ὁῃϑὺ γοὰ 818 δἱῖνθι᾿ ΜΥ οὐ ἄρ᾽ εἰσέτι ζῇς 
15. ἴδ᾽ ὕἴοο τά8ῆ, ΜΥ [Ἰθηα δηα οΟ]]θᾶριιθ Μυ. ΒΌΓΥ Πᾶ85 ΟΘΟΙ- 
τα ηϊοαῦθα. [0 ΠῚΘ ἃ ΥΘΥΙΥ͂ ἱΠΡΘΠΪΟῸΒ βαρρθβίϊοῃ, ὑπαῦ [ῸΣ οὔθ᾽ ὅστις εἶ 
6 Βῃοι1Πα γοδα οὗτος, τίς εἶ; “Κηονγοϑῦ ὕπο {Π8ὺ ὑῃγ 11{8 15 ὉΠ1ηα ἢ 
Ηο! ψἘο ατὖὺῦ [πο 2 (1 ΨΠΠ Ὅ6 οὐβοινοᾶ {μᾶαῦ 1 ἢδγθ οίνϑη ἃ 
ΤΟ θυ ΐηρ' ΘοΙη ρα 1016 τ ἢ Ῥού ὅτι ζῇς δῃα ὅ τι ζῇς.) ΕῸΥ π6 5Βυδάθη 
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ΔΌΡΘ4] οὗ, Αϑϑοῃ, ΒαΡΡΙ. 911, οὗτος τί ποιεῖς ; 866 8180 760} ὁ 
ΒΌΡΙ. Οθά. Ο. 1627, ΏΘΙΘ ἃ ροᾶ 5808 ὦ οὗτος, οὗτος Οἰδίπους, διὰ 
ὑπμᾶῦ 1ῃ 0Π6 π144]6 οὗ ἃ βρθθοῦ. 1 Μ1]1 06 οὐρβϑινθα μαῦ 18 οὗτος 
τίς εἶ γ6Υ6 ΨΤΟΠΡῚΥ αἰνΙ 64 οὔτ᾽ ὅστις εἶ {π6 οογτοούίϊοιμι ἴο οὔθ᾽ ὅστις 
εἴ νγοἃ Ὀ6. ᾿πονιύα]6. Τΐβ τϑϑάίηρ αὖ 811 δνϑηΐθ 108501Π 65. ὉΠ 8 
ῃδχὺ γοΥ80, ἃ ἀἸ Πα] Υ  ΐοἢ ΜΙ το [6] ἴῃ 811 0Π|6 οὔ 6 ΒΡ ΘΒΌΟΙΒ, 

δ08. ὅ88 οἡ 867. 
ὅ12, ἢ διεμπολήσομεν. .. ἢ κεκτήσομαι. ΕῸΡ {Π6 οἤδηρθ οἵ 

ὩΌΤΩ ΘΙ οἷ, με. .. ἡμῶν, 616, 617; φράσω. .. στειλώμεθα, 669 ; 
φέρωμεν. .. ἀνασπάσω, 949 ; αἰδούμεθα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι, Ἠ]ΡΡ. 
244. ἠγριώμεθα. .. δοκοῦσα, ΤΡΗ. Τ'΄. 848 ; εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι 
θέμις, Τρ. Α. 884; πεπόνθαμεν... λέγοιμ᾽ ἄν, Ἦδ]. 22. 

518. κτύπους, ἀο. 16 οοηϑίγ. οὗ παύω ψΊ ἢ ρθη. πη δοοῦβ. ΟἿ, 
Ιοη 1492 : ΤΠ]. 199; ΒΡ0]. 87; Αδβϑοῇ, πο. 228, Ἐὸον κτύποι, 
ῬΙαν,, οὗ, ῬΒοοη. 1861, λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν, δῃἃὰ Ξ'ὍΡΡ]. θ60ῦ, 
στερνοτυπεῖς κτύποι. 

δ1δ. ΟΥ Ποὺ. Επτῃ. 811, ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν θήσει ποτέ 
(χρεὼν, ῬοΙβ. οἡ ῬΏοθηῃ. ὄὅ ἴῸΥ θεῶν). 

δ20. εὐπάρθενε, “[]ν τηϑτάθη᾽ : 1αϑὺ 85 καλλίπαις Ἰηδῦθαά οὗ Ππι68}- 
1ηρ “ ὈΪοβῦ ψ ἢ ἔδῖν ΘΟ Π]ΠΘ,ΘῊ,᾿ 8ἃ85. ὁη6 οι] οχρθοῦ, 15 ἡ γοσηρ δηᾶ 
Ῥεδα  α],᾿ 80 εὐπάρθενος ΜΏΪΙΟΗ μου] πδύμαυδ! ]ν τηθϑ “τἹΟ ἢ ἴῃ 
τηϑιἀθηβ᾽ 185. ἴῃ 15. 56 “ὁ [8411 ταδὶ θη. ΟἿ 018 ΤΏ ο]8 οΪ885 οἵ δᾶ- 
7θοῦϊνοβ θτο ῃ6 βοοοηᾷ ραγῦ οὔ [Π8 οοτηρουῦμπα 15 8 Κἰπᾷ οἵ βθοοηᾶ 
Θρ μοῦ, 566 Δα 8 016 ἡούθβ ΟΥ̓ 600 οἡ πυκνόπτεροι, δορᾷ. Οδα. Ο. 
17, ὙΏΙΟΒ 15 ποῦ ὁ ὉΆΙΟΚΙν [ϑαύμογοα ̓  αὖ “ΤΆΔΩΥ δηα [ρεύματα ; 
ΟἿ ἑκατομπόδων Νηρήδων, 719, ΨΒΙΟΩ τηθ8η5 ποῦ “ Ὠυηστοα-οοὐοα ᾿ 
Ῥαὺ “οοσηύ]6855 δηα ἀδποίηρ᾽ ; δηα οἢ οἰόξζωνος ἀνήρ, Οφά, Ἀ. 846,- 
ποῦ “ΜΙ 5011} Ὺ οἰνα]ο’ θα “{τανθ}]}1η6 Δ]Ο ἢ 6. 

24. μηρῷ ἥρπασε, “τοϑοιοα ἢ] (ΟΥ̓ ΡΙϑοϊηρ᾽ Ὠ11ὴ) 1 15 ὑ1ρῈ.᾽ 
ΤῊ Ἰοοᾶὶ αὖ. 864 ῬΓΘρΡΏ ΔΗ Υ. 

δ2δ. ἀναβοάσας, 15 ἴο Ὀ6. Ῥτοποπποραᾶ απαδισᾶδαβ, Ὀὰὺ γ)ὲ 8186 ὉΥ͂ 
ὯΟ Τηθ8η8 ἴο ΥΠῸ6 ἀναβώσας ΟΥ ἀμβοάσας. 8. ο]οβθ ἀντὶ μιᾶς 
ΤΏ685 “ἴῃ {ἢ15 ογτα ὕνο 50118 165 ἂῖὸ ἤο Ὧ6 ῬΙοπουποθα 85 ομΘ 
δ ἃ 15. ἃ ῥτοοῦ ὑμαῦ {ῃ6 ὅ0}ο]. οι μα ἀναβοάσας. Τῇ ῃ8 τοδαϊῃρ; 
μ8δα Ῥβθϑὴ ἀναβώσας οΥ ἀμβοάσας Ἰιῖ58. σ]οβ5 ψου]α παν δα ΠΟ τηθ8ῃ- 
ἴηρ. Ὑοῦ τηοϑὺ δαᾶ, τηϑῖκθ {18 οἤϑηρθ ἴῃ 8ρ1{6 οὗ {π8 ϑυϊάθποθ οὗ 
Τὴ88 8η4 ΘΟΒο]αϑύ. 

δ26. Διθύραμβε. Τα ΟἸοιαθ ὑμπογοίοτθ Ὀϑ]ῖθνθ ἴῃ 6 500 Ὑγ 
{88 5οθρῦϊοα] γϑύβίοη οἵ ὑψοῦ ὑΠ6 Ῥβθαᾶο- Εν. μ85 Ῥαὺ ἰηὔο {Π8 
τηοῦτ οὗ ΤΊ θα δῦρονθ, νυ: 286-297, Διθ, ἀπὸ τοῦ δύο θύρας 
βαίνειν, τήν τε κοιλίαν τῆς μητρὸς Σεμέλης, καὶ τὸν μῆρον τοῦ Διός. 
ἘΠ. ΜδρΉ. ὁ δὶς θύραζε βεβηκώς, ἰδία. '.Θ. φῬορῦ, Πον ον θ, ἈΡΌΘΑΥΒ 
ἴο ἄδυῖνθ [Ππ8 8116 ἸῸΠλ Ὠ15 Ὠϑυϊηρ' Θηο θα ἃ5 1 616 8 ἀΟΟΥ 1 [Ἐ6 
5146 οὗ Ζθα8, Διὸς θύρα. 

29. ἀναφάνω -- ἀναφήνω, {π6 Βα δ]αποῦ. οἵ 501 οχῃογίαϊίομ, “ 1ού 
τὴη8 ῬΥΟοΪδίτη ὕμθο Ὁ Βδοομαβ ἴο ΤΉ ΘΘ65 ἴο 0411 [Π 86 Ὁ 118 πατηθ.᾽ 
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531, θιάσους. ἨΐδΙο ἃῃπα δὖ 978 θίασος 5Θθ1ὴ8 ἃ5 1 1Ὁ ταῦθον 
ταθδπῦ τουϑὶ᾽ ὕπδη “Ὀαπά οὗἉ Του 6116 15,᾿ Ὀαὺ ὑΠ6 πϑαδὶ βιση!βοούοη 15 
ῬΟΒΒΙΌ]6 1ῃ. ὈΟΤΠ Ὀ]8068. 

587, [οἵαν οἵαν ὀργὰν.] ΤΠ686 ΟΥᾶβ. 816 πηἀου ὐρα]ν οονταρύ, 
ὑμουρῇ 1ὖ 15 ποῦ οογχθοῦ ἤο 580 ὑμδῦ ΦΠΘΥ ἃ16. 80 τηδικθᾶ ὈΥ [Π8 
Θ]οθ5 οὐ Ο᾽ ΤῊΘ οἹοββ 15 οἵαν" περισσόν. ΤῊῺΘ ὙΓΠΘΥ τησϑὺ ἢᾶνθ 
τηθϑηῦ {παὺ οἵαν (ΟΥ ῬΙΟΌΔΌΙΥ οἵαν οἵαν) γγἃ8. ΒΌΡΘΙΗτΙΟ.5, ποῦ ὕο {6 
τηϑίτο (οι 80 15 ὀργὰν) Ὀαὺ ἴο [Π8 βΒθῆὴ86θ. Τῇ Ψ ΘΙ οὗἨ [86 ρ]οβϑ, 
1κ6 {μ6 οὔἱρίῃδὶ 1ὐθυρο δῖον, θυ] θη] Ὀ6]ονθᾶ ὀργὰν ἴο Ὀ8 
ββϑθηὐία] ἰο 088 56η86, ποῦ ἀπαοιβίδηἀϊησ Π6 ἀοαῦ]6 οομβίν οὕ] η. 
ἴῃ ἀναφαίνει, Τογίδουδ δἤοιῦδ 18 θαγέμ-βργιγρ αοδοοηΐ, απὸ ἐμαΐ δ6 18 
δογη ἤγοηι, οἴο. ἘῸΥ 815 οοηδβίσποιοη οἵ, δῦονθ, νυ. 40 μπᾶ 47, 
ΟΡ. Οδα, Ἐ. 1090 ; δηὰ οἱ στρατηγοὶ ἑώρων οὐ κατορθοῦντες καὶ 
τοὺς στρατιώτας ἀχθομένους. ΤῊΘ ΟΥ̓ΘΊΠΔ] 1 ΡΟ] αίον οὗ 6 ΟΤΑΒ 
δα πὸ ἀουπδύ ἴῃ 158 τη Ἠρο. 176, οἵαν οἵαν ἀΐω φάμαν, ΟΥ ΟΥ. 
824, οἷον οἷον ἔργον τελέσας. ΤΏθ86 ὕψο ρῖδγϑβ, ἢ ὑπ ῬΒΟθῃ., 
ἄοχο ὕπ6 5βοϊθοϊθά ῬορΌΪΑΙ Ὁ] Υ5 ἴσότῃ δθοαῦ Ὁπ6 Τ1Ὶ σοηύανν ἴο 
68 6ηᾶ οἵ {86 Βγχϑῃηΐίηθ Ῥουϊοᾶ, γχ8 16 οοῃδίϑ ΠῚ τοϑα 1 41} {Π8 
ΒΟΠΟΟΙ]5, 8η4 676 πλοϑῦ ΘΟΘΙΟΌΒΙΥ οοτητηθηϊθα οἡ ὮΥ Ὁ 6 ΒΟ! ο 1808 ; 
ΤΠ ΘΓ ἴΟΤΘ ΟἹ Θ᾽ 5 5. 18010Ί0}8 ΟΥ̓ 8. 1 ΘΙ ΡΟ] 1ΟΙ. 8Γ6 συθδῦν Ἰπογθαββᾶ 1 
[86 βαβρθϑοίθα ῬΏγαβο Ὀ6 Του πα ἰο ΘοΟα" 1 016 οὗ [686 766 Ρ]8038. 

5661. προφήτας, “ΤΥ ΠοΙα]ἀ5᾽ ; {πμ6 ΟΠοΙα8 0411 ὑμθιηβοῖνοβ 06 
ΔΡΟΒΌ165 Δ Πα ὈΓΘΔΟΉΘΙΒ οὗ Βϑοοο ΟΥΒΒΪΡ ; 8566 δῦογνβ, 82-87. 

ἐν ἀμ. ἀνάγκας, “1 ἃ 5ίσρ5]6 1 ΟΡΡχθββίοη.ἡ ΕῸΙ ἀνάγκη οἵ. 
κατηναγκασμένος, θ48. 

588. χρυσῶπα. ΤΏ Ὀ]οββοτὴ οὗ {Π6 ἸνΥ͂ 15 γϑίϊονγ. ἄνα 15 ΘΙ ΓΏΘΥ 
ἔο ἀναστῆθι, “ἋΡ οὐ (Ὀοὕξζοτ:) 15 [6 νοὺ. οἵ ἄναξ ; 1Ὁ 15 ποῦ ἃ οδ86 
οὗ ἰτηθβὶῖβ, ΨΒΙΟΩ ἴῃ Αὐ]6 ΥΙΘΙΒ 15 ποῦ Του αὐΐεν τ 6 γ Ὁ. 

δῦ6. ἄρα 15 οἴὔδῃ τιϑϑα 1 σΙΥΔΟΙΟῸΒ ΟἹ ᾿Π]Ρ 55: Ομ δα αἸἸΘΒΌΟΙΒ, 88 
τίς ἄρα ῥύσεται; Βον Νύσας οἴ. ὅοΡᾺ. ἔτ. 871, Νῦσαν ἣν... Ἴακχος.... 
μαῖαν ἡδίστην νέμει, ϑΥΏΙΟΉ 15 ἃ βΒύτοηρ σΘομῆστηδίϊοῃ οὗ ὟἾ ΟἹ 5 601]. 
μαίας (Ὁ μιᾶς) τρέφει πρὸς νυκτός, ὅορ. Ορα, Ἐ, 874. 

θυρσοφορεῖς θιάσους, “1οδΔαθδϑῦ {18 ΤΟΥΘΙ]ΘΥΒ ΤΏΥΤΙΒ6 ἴῃ ἢ8ηά,᾽ 110. 
ἐϑοίοδῦ 8δ5 ὑθΥ56- ὈΘΆΤΘΓ ἴθ. ϑηανβ ΟΟΙΏΡΆΙο5. ἐδορυφόρεον τὸν 
βασιλέα, ἨΔ. 11. 168, “δούοα 85 Ῥοαγρπαγὰ ἴο ἴπθ Κιίησ,᾿ Τὴὰ5 
θιάσους 15. ὃ Κἰηα οΓ οορτιαῦθ δοοι8. αῇοι θυρσοφορεῖς, 11 ἀναχορεύει 
τάδ᾽ ὄργια, 482. 

ὅ590. Βοβῖα 65 ὕπο ΟὐΥγοΐδῃ οἂνθ ἴῃ. ΟἸ]1ο18, ΘΓ γγᾶβ ἃ οἂνϑ οἵ {6 
βΒᾶτη 6 ἤδπῖθ οὐ Μουηΐ ῬΘΙΠΔΒΒ08. 

660. τάχα-εἴσως ; ΒΈΡΡΙΥ θυρσοφορεῖς. 
564. ξύνἄᾶγεν. ΤῊΏΘ οἸη!β5ῖο οὗ ὕπ6 θρουαὶ δυρτηθηῦ, 885. ΠΘΓΘ, 

15. ΒΟ 65 [οι Πα 1π ᾿γγὶοδ] Ῥαββαρθδ, Ὀπὺ 15 ποῦ 80 ᾿τϑατιθηῦ 845 ὕη6 
ΟἸΙ βίο οἵ {μ6 5 6016 δαρτηθηΐ, ΜΏΪΟΩ οσοαβ Ὀούῃ 1 ᾿γυῖοϑὶ 
ῬᾶΒΒαρΡῸ5 (885 ἴῃ τέλεσαν 99) δηἃ οὔθ 11] ΤηΘΘΒΘΏΡΘΓΡΒ᾽ ΒΡΘΘΟΙΘΒ (85 
κυκλοῦτο 1066, σίγησε 1084, γυμνοῦντο 1184). μούσαις, “ΤηΒ1ο,᾽ 
ἃ5 οἴζδϑηῃ ἴῃ ατσθοῖκ Τγαροᾶν. 

Η 
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δθδ. μάκαρ, ἔδῃηι., οὗ. μάκαρ. .. Καλλιστοῖ, ΕΠ. 87 (ϑ4ηά 8). 
ὅ71. «Αυδίαν, 5.. διαβάς. ϑταθο ταθηδουβ [86 Αχίυβ, γα 188, 

8η 8 ἘΤΊΡΌΙ 85 Εἶν 6 15 οὗ Ρίουῖα, ἃ ριονίποο οὗ Μδοθάοηΐα. Ηΐ, νἹ]. 
1277 μὰ5 Λυδίεω, [Π 8 ποηι. οὗ ψΏΙΟΩ 15 Λυδίης ἃ Ὁἢ8 αοολί8. Λυδίην. 
Ῥοῦ, δηα Ἡδτρ. 08}1 10 Λοιδίας. ἨΔ. Τοραγᾶβ 86 Τιυγα 88 8η6α [ἢ 
ἩΙΙδοηοι 85 ὕμ6 Ὀοπηᾶαυῖθβ οὗ {ῃ6 Μϑδοθαοῃΐδιη θυ] ΟΡ, Ὀοὺἢ 
ΤΊΤΟΥ ΠῚ ηρ αὖ ὉΠ6 Ἰηοαῦῃ. βου ]ὰχ Τϑριθβοηΐβ ὕΠ 6 ὕνο ΤΊΨΟΙΒ. 88 
Α]Π1ησ Ἰηῦο 8 588 ὈΥ͂ ἀϊβοσθηῦ τηοαῦῃθ, 88. ΤΟ ΑἸοῦτβ. Βϑίηρ 
βἰταδῦθᾷ Ὀθύνγθθῃ ὑϑτη. 

δ78. πατέρα, ὑπ6 Αρίάδηθθ. ὅ'ϑ Ηρο. 461. 
δ76. ΤῬΙοΠγϑα8. 18. Ὠϑαγὰ ἔσοχα ψιυ μη, οΔ}]} 10 Ομ η6 Βδοοῆδθ. ἴο 

685 ὕπ6 ῬΟΥΟΥ οὗ ὑπ6 σοᾶ τηϑηϊοϑῦθα ἀραϊηδῦ ὉΠ 6 ὉΠ ΘΙ] ον]ὴρ 
Ῥοαύμθαβ. Ἡρυηδηη 18. ΔΡΡΑΙΡΘΗΟΥ τἱρσῦ ἴῃ Ῥαύϊηρ τ 8. ὁδοτὰὶ 
αὐθθυϑηοθ8 ἰηΐο [26 τηοαῃ Οὗ Τοῦ ὕθδη Ο186 βρθθῖζο. ΕὟῸΥ 1η- 
βίδῃοοβ οὗ ἃ σοῦ βρϑακίηρ, θα τοιηδὶηϊηρ ἈΠΒ566Ὴ, οἵ, ΤΡ}. Τδῦτ. 
1447. 

85. πέδον χθονὸς ἔνοσι πότνια. ἔνοσις, ἃ5 ἩΘΙΊΏ. 5808, ΘΟΥΘΙῺΒ 
πέδον, “Ὁ ἀνα] θαυ ἢ -5ηδκίηρσ, 8500 μάντις σογ 5 τάδε ἴῃ ΗδΓ80]. 
68. Ιῃη ϑορῃ. ΤΊΎδοῆ. δδά λυτήριον ΘΟΥΘΙΩΒ λύπημα, δηα 11 
Οοά. Ο. 1019 πομπόν ΘΙ ΔΡ5 βφόύθιπϑ με ΟΥ, Αθβοῖ. Οδο. 21, 
χοὰς προπομπός, ΜΏΘΙΘ 1ὖ ψουϊὰ Ὀ6 ααϊΐθ ἃ8 Θα50 ἴο τϑδαᾶ χοᾶν 88 10 
15 ἴο τϑαα πέδου ὮθτΘ, δῃαὰ Αθϑοῆ. ΘΌΡΡΙ. ὅδ8, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος 
Ζεὺς-εὸὁ πᾶσαν μηχανὴν οὐρίζων, ΏΘΓΘ τγχα τηϊσηῦ γτοϑδα οὐριεῖ. Βαΐ 
ῬΑ]ον, ἴῃ ὕμθ86. ῬΊϑοθβ, γϑύβίῃηβ 6 τ885 συϑϑαϊηῃρ' ἴῃ ἀθίθυθηοθ ἴο ἃ 
ῬΓΙΠΟΙΡ]6 ΘΟ ὯΘ ν]οϊαῦθϑ ἢ 6γ6---ἰηιδῦ 1Ὁ 15. θα οὐ" ]οΐβτα ὅο τϑίδῃ 8 
5806 ΜΏΘΩ 20 ΘΘΒΥ͂ ΜΑΥ͂ οἵ δγοϊαΐϊηρ 1Ὁ ΔΡῬΘδ15, δηα ο σοιγϑοῦ 
ὙΘΠΘΥΘΙ ἃ ΤΟΠΊΘΑ͂Υ 15 ϑᾶϑὺ. ῥηξίχθων 15. 8 Θρ᾿ μοῦ οὗ ίοη. ἴῃ 
ΟΥρἢ. Ἡγιαηβ. ΟἿ «180 Ἰοῃ 572, τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόθος : ἬΘΙ80]. 
7839, τοῦτο γὰρ φόβος ; ϑορ. Απύ. 786, σὲ. .. φύξιμος. 

ὅ88. διατινάξεται, [ὖ. τη]. Ἰῃ Ῥᾶ55. 56η88. 
591. ἔμβολα, 110. “18 ὑμίηρδ Ῥ]δοθᾶ οἱ 016 Ὁ111ᾶγ,᾿ 88 1 ἐμβεβλη- 

μένα ὮδΔα Ὀθοη ψυϊύΐθη. ΤΉΘΥ τϑίϑυ ἐο {Π8 τη }0}6. δγολιύτανθ ἡ ΏΙΟῊ 
τορρβᾶ [16 ΡὈ1]18γ5, “τηδιϊκοᾶ γὸ [μ6 1618 οὗἨ ὕμ8 ὉΠΠ|Δ15 τϑθ]1ὴρ Ὁ 
ΟΓ, φοιτάσιν εἰς ὄρος --  φοιτώσαις εἰς ὄρος, 162. 

δ98. ἀλαλάξεται. “ἸΤῦ 15 ΒΙοΙηϊὰβ ΜῺΟ ὙΠ Τα ]886 {Π6 ΟΥἿΥ οὗ 
ὑπ Ρ ἢ.᾿ 

94. κεραύνιον. ΤΠ ἢ’δ ποὺ οΟΒΌγησ [ἢ 8 Ὠοτ86 οἵ ῬΘΩΓΠΘ5 
15. ο81164 “16 Ἰονίῃ - Ὀγϑηάᾶ,᾿ Ῥθοδῦβο 1 δα 15 ΒΟΌΤΟΘ 1ῃ {6 
Τα ΘΓ ΙΟῸ5 ἤδγη6 ΟἹ 6.6] 6᾽᾿ 5 σΎδγνθ, δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα. 

ὅ97. ἂν φλόγα. ΤῊΪ5 ἰ5Β ἴῃ δρροβ. ψι πῦρ. “ἼΤῺ6 ἥδστῃθ οὗ 
Ἰιθαγ 6 η᾽5 Ρο]ὺ ΔῸΣ. ὅθιμθὶθ ὑμα μἀ ογ-βυαὶ θη ον ὈΘ Ϊπα ΠΘΥ [ῸΥ ἃ 
τοκθῃ.᾽ 

601. ἔπεισι. “ΕῸΓ οὐ Τιοτᾷ [ἢ8 βοὴ οἵ Ζθὰβ Ψ1ΠΠ1 ταϑὴ ὍΡΟΙ 
[8 Ὠοῦβθ ΜΠ σοηΐαβίου. δηᾶὰ ἄἀθγαν. ΕῸΥΪ ἐπιέναι, “ἴο 85881], 
αὐὐδοῖϊς,᾽ οἵ, τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, 1]. χΙ. 867; τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἦμαρ ἔρχεται, 
ΒΟΡΆ. Οϑᾶ, Β. 199, ἰ5δὴ Θχϑυλρ]6 οὗ ἐπέρχεσθαι 1τὰ {Π|6 5816 561186 ; 8ηἀ 
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1 ΦΒΙΚ 6 5που]ᾷ γϑϑα χρόνος ἐπιὼν μὲν ἕτερα ἴτῃι ὅορῇ. Οδὰ, Ο 1454 
ὙΠΘΙῸ {ῃ6 155 οἷν χρόνος ἐπεὶ μὲν, ἃ ΠΘΙΘ χρόνος στρέφων μὲν 
15. ὌΒΆΔΙΥ τοδᾶ. χρόνος στρέφων δηα χρόνος ἐπιὼν 8Δ.Λ6 τηθίγί δ} 
Θααίνα]θηῦ, {π6 τϑϑολαύίοη οὗ ἃ Ἰἰοηρ' 5011 0186 Ἰηΐο ὕνγο βῃογὺ Ὀεΐῃρ 
ῬΘΡΘΟΌγ ῬΘΡΠλ1551016θ. Βα 85 ἃ τηϑῦοι οὔ ἴδοῦ [Π6 δῃ Ἰβσορΐο 
ὙΘΙΒ6 18 δέδια τόδ᾽" οὐ γὰρ ἅλιον, ὙΥΏΪΟ. ΘΧΘΟΙΥ ΟΟΥΤΘΒρΡΟμ 5. ἴο 
χρόνος ἐπιὼν μὲν ἕτερα. 

604. Τρ ἴο {115 Ροϊηῦ ὑπ ΟΠ ορτιβ. 85 Ῥ6θῃ οοχωτητιηΐηρ ΊΌῃ {ἢ 6 
ὈΏΒΘΘΙ σοα ; ΒΘ ΠΟΥ͂ ΔΡΌΘΔΙΒ [ο ὑῃθτη, μϑνίηρ αραΐη ἀβϑαμλθα Ὁ} 
ἕοστα οἵ [86 Ῥαοοβϑδηῦ πο 164 {ἤθη ἴτοσὴ ἀβἴδ. 

606. ἘῸΓ {Π68 611Π1086 1 τὸ Πενθέως οἵ, τὸ τῶν Σεμνῶν θεῶν, ΑΥ. 
ΓΒΘβιη. 924, ἿΙ͂Ὼ [πθ οδ860 οἵ ἃ ΤᾺγ6 6]}1058. {|| 15. ἃ βομοϊδθῦ 
οὶ ἰμου να} Ἰηβουῦ δῶμα 85 δὴ δχρ]ϑηδύοη. [πὶ 0Π8 ο8886 οἵ 
[15 6111058 [868 Δ Ι.61016 15. ΒΌΔΙ]Υ ομύοα 85 ἴῃ παράφηνον ἐς Τ᾿ λύκης, 
Αν. Άδη. 1862 ; εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν, Ῥιηᾶ. 51}. 11. 84. ΟΝ αἷθο ἐν 
τῷ ᾿Ασκληπίου, ΤΘΟΡχαδύαδβ νἱ]. 6 (7 600}. 

607. σάρκας. ἐξαμείψασαι τρόμον ΤΌΤΙῚΒ ἃ ΘΟ ΡΟΙΠα ῬΏΤΑΒΘ Ξε 
οὐ Πγηναγυζε8, ἃ8 ἩοΥΙη. βΒᾶ 078. 86 ῃοΐβ οἡ νυ. 846, Δρονθ. [1 15 οἵ 
ΘΟΟΌΓΒΘ ΘΑΒΥ͂ ἴο Οἤδηρα σάρκας ἴο σαρκὸς, 8. ΟΟΙΥΘΟΙΟη Ὁ ὨΙΟῺ τηοϑῦ 
ΒΟΒΟΟΙΡΟΥΒ. Οὐ] τᾶ ; Ὀαὺ 10 Βθοῖὴ8 πϑχῦ ἴο πῃ ρΡΟΘ51016 ὑμᾶῦ Δηγ 
ΒΟ] αδῦ ΟΥ σοργίϑὺ ἰου μα σαρκὸς ἀπ ψτοίθ σάρκας. Τῷ 15 7π80 
ῬΟΒΒΙΌ16, δὰ ἔμ θχϊβύθα 8 ναιϊδηῦ τρόμον, ὑμπαῦ σάρκας ταΐσῦ ὈΘ 
ᾧ ΟοΥΥϑούίοι ; αὐ οὗ ΒΟ ἢ ἃ νϑυϊδηῦ αν 0 ον ἄθῃοο. 

609. ἐσεῖδον. ΤῊΘ δου. ᾿πάϊοαῦθα 086 τιοτηθηῦ θη [88 ΟἸΟΥ 5 
ἢγβὺ οδαρῃῦ βισηῦ οἵ 6 Ὀδοοηϑῃηΐ. 

611. Οἱ [15 Ἰἴπ6 ὕμθγ8 18 ἃ ρῇοββ ἴῃ Ο. : φυλακάς, ὁρκάνη κυρίως 
ἡ ἀγρευτικὴ λίνου (οογγοοίαα ἴο λίνος, ποῆι. ζόην. Ὁν Μαῖῃ.) ῬΒοῦϊαβ 
δηα Ἠθ8. θχρίδίη ὈΥ͂ εἱρκτὴ, περιέχων τοῖχος. .1}Ὸὸ Θχρδηϑίϊοῃ οὗ 
[ἢ 56}.0]. 15 ῬΓΟΌΔΟΌΪΙν ἢ ὑπ οὁη6, δηα ῬοΙτ5 δα Ἡθβυοῃ. Πᾶνα 
[Δ ΚΘ. 8 τηθίϑρ μου θα] [ῸΣ ἃ 1106 78} 86 οὗ [η6 ψογα. Τ]χ6 5080]. οῃ 
Λοβοῃ. ΤΉΘΡ. 8586 ρίνϑβ 6 βϑ1ὴ6 θχ θ]ϑηϑύϊοῃ 85 [8 560}.0]. ΠΘΥΘ. 

612. ΒΥ ἃ γβούοσίοαὶ τηοάθ οὗ θχ ρυθβϑϑίοῃ. ὑπ6 ᾿πηρουῖ, σψινῃοαὺ ἄν 
15. 5864 ἴο ἀθῃηούθ δῦ νου]α ὍΘ ΟΥ οι] ἤᾶνο Ῥθθὴ 8 Ἰπητηθαϊαῖθ 
8 ΘΑΒΙΠΥ͂ [ΟΥΘΘθΘ ΟΟΠΒΘαΌΘηΟ6. οὗ δηνίῃϊηρ ; ὡρμημένων τῶν ἐν 
Σάμῳ ᾿Αθηναίων πλεῖν ἐπὶ σφᾶς αὐτοὺς, ἐν ᾧ σαφέστατα ᾿Ιωνίαν καὶ 
Ἑλλήσποντον εὐθὺς εἶχον οἱ πολέμιοι, κωλυτὴς ᾿Αλκιβιάδης ἐγένετο, 
ΤΏο. ν111. 86. ΤῊΘ ΟἿΪΥ ΟΥΠΘΥ οᾶ56 ἴῃ Μ᾽ ΒΙΘῊ 08 ἄν οδ Ὧδ8 οὔ θᾶ, 
ψινθοαῦ ταϑκῖησ' [6 βϑηῦθηοθ 8. ΤΏ616 βίδίθῃηθηῦ οὗὨ ἃ βοῦ, 15 1 ὑῃ6 
ΔΡοάοΒ15. οὗ ἃ οομαϊθίομ)] βθηΐθηοθ, 6 ἢ 6 Ῥγούδϑὶβ 6βχο] πᾶ 98 
ΔῊ ὈΙσυῦν, ὃ5 καλὸν ἣν τοῖσδε, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ 
ὀργῇ, Το. 1. 88; εἰ ἅπαντες ὡμολογοῦμεν. .. οὐδὲν ἄλλο ἔδει 
λέγειν, 1)θα. 9, 6. Μααν. ϑγηῦ. 8 118 ὦ, ὁ. ΝρΑΙ]ν {π8 581Π16 ἃ 
15 15 τίς μοι φύλαξ ἦν, εἰ σὺ συμφορᾶς τύχοις ; ἴοΥ ὑὉΠοΠΡῊ [6 ορύ. 
τύχοις δον τοῖου ἴο 1η86 Γαύασθ, γοῦ 10 ̓ αοὐιναζζῃ ἀο658 γοῖου ἤο ὑ6 
{τὴη6 ἀοηποα ὈΥ ὉΠ ψοταβ ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην ; [8 ΨἼ0Ο]6 11η6 ΤΙη688 
το τὐοιυία ανο δθογν τὶν ργοίδοίον πασᾶ ψοῖν ηιοΐ εὐϊέλ, ηυϊξγογέιο, αγνὰ 
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φῦμο αὐὐϊὶ δ6 707} ἐδ 7ιέινο {97 ψοιν δπμοινϊα. Βαυὺ Ἠον, ΕῸΤ], νν. 462- 
468 4ο ποὺ 1Ππδ5ὐγαύθ 618. πιϑαρθ οὖ 4}1, ἴου σὺ δ᾽ ἦσθα Θηβῶν. ,, 
ἄναξ τηθ8118 ψοῖν (Ν)}6 εἰϑθα, ἐο 8α}.}) αγὰ ἐο ὃ6 κύηρ οΥ Τ μοδέ8, ἃ ἴῃ. Απά. 
211, σὺ δ᾽ ἤν τι κνισθῇς . .. πλουτεῖς ἐν οὐ πλουτοῦσι, ψοῖν (ἃ 8 
Απατουήϑομο ἴο Ηδιτ]οη6), 75 γοῖν αγὸ αγυνογθα, ἐηυηιοαϊωϊθίμ ἐαϊᾷ 
07 γουν ᾿ιιιβδθαγια᾽ 5 σοηιυραγαΐξίυθ ρμουογίψμ. ὃ. Οἷα. δὰ Αἰ. ἰχ. 2 ὃ, 
εγίριεδαί Πίϑβραγίΐαβ; ἐθηποθαΐ «ἰϑέαην; οογδδέϊπι ὧν Οαγαωεοίαηυ }θ7- 
δθχιιοθαΐμγ Ξεῖῦα ἑαϊκεα οΥ ὖβ ((αοθαγ᾽ 5) αὐγοδέϊηρ ἐδ 6 δρωΐηδ ἤγοην 
Ῥροηιυροίμι8, οὐοσιρψίηρ «48ΐα, ριγϑδιυΐπρ Ρ. ἐπίο ΟὝΘθοθ6. ὅὍὅο ἴοο Ασν. 
ΤΉ Θβ. 616. Μ. ἐχθὲς ἔφαγον κάρδαμα. Κ. τί καρδαμίζεις ; ιυδιαΐ 
76 γον γωνίη αϑοιυέ 6γ658658 7073 δὰ ΑΥ, 8βρ. 6δ2, μὴ πατέριζε, 
7 δον ἤν πὸ 7αΐλι6758. ᾿ 

616. ταῦτα, ΄“ [18 5 [86 ἸΔ 0}. 1 Πδα ἀρδίηδὺ ἴτη,᾽ σορηδῦθ 806. 
Ξεταύτην τὴν ὕβριν καθύβρισα αὐτόν. ΤῊΪ5 να ΥὉ {8 |Κ05 4180 8 ρθη. 
8η4 ἀαὖ. δηα ο8 βίϑῃηα 80030]. Ξε “ἴο ψχὰχ ψγϑηῃΐοῃ. 

617. ὅτι... ἐβόσκετο, “ 15 ϑαϑύϊηρ οα [οπα ἱτηδρὶηἰηρθ. ΟΕ 
ῬΒοθῃ. 8396, δηα Αθβοῖῆ. ἀρ. 1646, οἶδ᾽ ἐγὼ [ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπί- 
δας σιτουμένους. 

ἔθιγεν. . . ἥψαθ᾽. ὙΘοΚΙοΙη οἷγοθ ἃ8. οχχ. οὗ 0Π8 οοῃἝήοι ἱηρ' 
οὗ ϑαοῇ δϑϑϑηῦα!}} ΒΥΠΟμ ΙΊΟΙ8 ΟΤαΒ. κεκραγὼς καὶ βοῶν, Ατ. ῬῚ. 
722: ξῇ τε καὶ βλέπει φάος, Αοδοῆ. Ῥοῦβ. 299 : μέγαν ὄκνον ἔχω 
καὶ πεφόβημαι, ϑορΆ. Α1]. 189 ; ἡσύχῳ ποδὶ [ χωρεῖτε μὴ ψοφεῖτε μηδ᾽ 
ἔστω κτύπος, Επὰγ. ΟΥ. 187. ΕΣ 86 οὔϑηρθ οἵ πατλΌοΥ ἴῃ με. 
ἡμῶν 566 Οἡ δ12. 

619. τῷδε. . . γόνασ. ΕΓ 88 2η4 ἀδῦ, τροτθ ο]οβϑὶν 
ἀοβηϊηρ {86 ἢχθὺ οορασα Γίγασι πλευροῖς, ΗΘ᾽ο. Επτ: 179 ; 
σοι. .. φρενί, Ἴτο. 686. Τῇ νοὶ 15 περιέβαλλε ἴῃ ἔηιδδῖ8, [ὮΘ 
ΟἸΪΥ [ὈΤῚ (ΤΙ Δ 1 Κ8 θη γ85) Ἰὼ ΜΜΏΙΟῊ 1Ὁ ΘΟ] ΔΡΡΘαΥ ἴῃ ΤΎΔΟΘαΥ, 
ἴογ περὶ δ! ἀμφὶ ἄο ποῦ “πηπηραϊαίθν Ῥυθοθαθ ἃ γ γ6 1] ϑχοθρῦ ἴῃ 
Οομηθᾶν, 

620. θυμὸν ἐκπνέων. Οἵ, ἈΠ65. 786, αἱ δ᾽ ἔρεγκον ἐξ ἀντηρίδων 
θυμὸν πνέουσαι ; ῬΏοΘρη. 484, σχάσον. .. θυμοῦ πνοάς. 8.660 4180 
Ῥϑίον, ν. 640, δηα Νομῃ. Ὀοη. χ]ῖν. 28, ἠερίοις θεράποντες ἐριδμαί- 
γοντες ἀήταις. 

θ28. ὃ Βάκχος. Βδοοθαβ. 80 8180 ἴῃ 629 δπά 682. 8.686 ῃοΐθ 
ΘΙ Υ. 1, 8ῃη οἢ ν. 491 δῦονϑ. ' 

θ25. ᾿Αχελῷον. ΟΥ ᾿Αχελῴου δρόσον, Απᾶν, 166, ψΏΘΤΟ “ολοϊοιδ 
85 6 Ἰαγσαϑῦ ΕἼΘΕ [ἢ ΟΥ̓ΘΘΟΘ 15 πι86α ἃ5 ἃ ῬΘΠΘΙΙΟ ὕθυσῃ ἴῸ1 Ἰσαΐθγ. 
Κδη αγ8 ΘΟΙΏΡΑΙΘΒ ΚΘ ΒΔ ΙΚΟΒΌΘΑΓΘ᾽ 5 ΒΙΠ118} 186 οὗ Ζ786᾽ ἀμ Τιον 6 180θ᾽ 5 
οὗ Τ)αηιό8, δια Ὑ1ΡΡῚ]} 5 ροοία “οβοίοία-: αφψιαθι. 

628. κελαινόν, “ἃ Βοιλῦτο Ὀγδηᾶ,᾿ 80. 081164 858 Ὀοίηρ “ ἀθϑαϊγ, 
ΤῊ ΌΓΡαΘΤΟΙΙΒ.᾽ 

629, δόξαν, “1 5. Ὀπὖὺ Ττὴῦ Βατγτΐδο,᾿ οἵ. ΤΡᾺ. Τ' 1164. 
680. φάσμα, “8η ΔρΡΡαΙΊῸ1ΟΙ,᾽ “ἃ ΒΘ Ὀ΄δηι68 Οἵ ἃ Ὠστη8η. Ὀοΐπῃν;, 

ἰο ἀροοῖνο Ῥϑηςῃθαβ. 
6898, συντεθράνωται. θρᾶνοι 16 ἴΠ6 δον - δηνἀ8 ἴθ ῬαΪ]αϊπρ ; 
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ὮΘη66, ῬΟΙΊΔΡ5, νγὸ ΓΔ σοῦ {6 1468. οὗ ἀθτηο]ΐοη, οἴο. συντεθρά- 
νωται συμπέπτωκε, εοοἰωρβοά, Ἠδδγομ. Τὶ. ἃπα 5. Ἰηδλῖκθ θρανόω 8, 
οΟ]] αὖ. ἴογτη οἵ θραύω. 

θ84. πικροτάτους, ργοαϊοαύνο, ἀηα ἰδόντι 15. {Ππ6 ἀδύ. ἱποοχητη.: 
(15 ΒοῦΒ6 15 ἴῃ ΤῸΪΠ8 50 ὑπαῦ ἢ6 5665 186 ὈΣΟΘΙ ΘΟ ΒΘα ΘΠ Ο65 οὗ 
ῬΙΠαΙηρ τηο,’ οἵ, 857. 

685. παρεῖται, “6 15 ΘΧῃϑυβίοα, δ5 ἴῃ 689, 
686. ὅ66. Αἀη. Οὐ, ΤῈ6 ρτθαῦ οὐ͵θούϊοη ἴο Βούθθ᾽ 5 οοῃ]βθοῦαγθ 

ὙΪΟῊ τηοϑῦ δα ρβοαπθηῦ βαϊύουβ μΒᾶνο δαορύθα 15 ὑμᾶὺ ὈΙοηγϑὰ5 Πδᾶ 
ποῦ Ὀ6θὴ ἴῃ ὅπ6 Βοιβθ οὗ Ῥϑῃθθιιβ αὖ 811, Ῥαὺ 1π {Π68 ἱππικαὶ φάτναι, 
ΏΙΟΙ τασϑὺ ἤᾶνα Ὀθθὴ ϑβϑϑραγαίθ ἔτοσὰ ὕμ86 Ὠοβθ, 85. ὕΠῃ6 ΨΏΟ]6 
Ῥαᾶβϑθαρθ βΒῆονγγβ. Ἂἀσοογαάϊηρ ἴο {Π6 γϑδάϊηρ βυρροϑιθα ὈΥ͂ Τὴ6 ἴῃ 8 
ΟὐἸὕ1ο41 Νοῦύθβ δωμάτων 15 σονοιηθα ὈΥ φροντίσας. 

688, γοῦν 411811Π658 ὥς μοι δοκεῖ, “85 1 ὑ1η]κ---οογῦθϑ ὑΠ6γο 15 ὑΠ6 
ΒΟῸ Πα οὗ 15 Ἰοοὐύ}} ἴῃ [Π6 Ὠοτ56---- 8. Μ0111 Θοτη6 80) ἴο {86 σουτχῦ- 
81α. 

᾿ 689. ἐκ τούτων, “Αἰὔου {Π|15,᾽ ὑπᾶῦ 15, “ψῆδὺ 111] Ῥ6 ἢ18 σοτητηθηΐ 
ου ϑγδὺ 885 Ὀθί8]]6ὴ Τ᾽ 

647. πόδα. 1700 διυδ7θοέ ὦ χιιίοί 70οὐ ἐο “ΉΟΟΥ στον] τηθϑη ἔο αἴϊοιῦ 
α οαἴην 8ίθρ ἰο δ6 ἐγιγμοτοοα ὃψ ἀρηρ67, απαὶ ἐδιυβ ἐο δεσοηια μαδίψ ; 815 
15. 6 ορροϑβῖίθ ἴο αν {Π6 ροϑῦ τϑδῃβ. [Ι͂Ἃἢ 856η86 ὀργῇ ΞΞ ὀργαίνοντί 
σοι, ρίαξθ ΟΦ ψΟΊ) αἼ0 67 ὦ φιυυϊοέ 7γοοΐ, 1.6. ὉΠΟῸΡῊ γοὰ [086 ΔΏΡΤΥ, 
γοὺ ἀο ποὺ ἰοὺ {Πδὺ Τη8Κ6 γοιιτ γα] 50 Ἡ8Β0Υ, δη ἃ ΟῸΣ οΘΘ ΠΤ68 80 
γψιο]θηῦ. βάσιν Ἰηϑίοδα οἵ πόδα 15 ὉΠ ΘΟΟΒΘΘΙγ. ΞΙΠΏ1]ΔΥ Ἰηδύθηοαβ 
οὗ τϑρού θη Τη8ὺ 6 ΪΟὰηα 1ῃ Ηρο. ὅ26 [0]1]., ΏΘΙΘ χεροῖν, χεροῖν, 
χειρὲ ΘοΟῸ ἴῃ ἤγ66 οοηδβοοῦαζινα 1Π65.: 8Ππ4 ἴῃ ΕΠ. 411, ψ ΘΟ γαίας 
8 γῆς ΟΟΟῸΣ ἴὼ 6 βϑῖὴθ 11π6. ΟἿ αἷθὸο Ῥοίον, 1060-62, διᾶ 
ΑΘβο. ἔατη. 127, Αρϑτη. 972, 974; ἀρδίη, παρέσχες... παρασχὼν, 
ΠΌΡΕ. ΤΎΔΟΙ. 1114, 1115 ; βάσις. .. βάσιν, 964, 967, ἐδ.; στείχων 

. στείχοντα, ὅοΡῇ. ῬῺὮ1]. 1219, 1220, 
βθ48. πόθεν, “ον οοΙηθ685 1ὖ ὑῃαΐί,᾿ οἵ, 465. 
649. ΤΙΟΏγϑιΒ ἀοθθ οὺῦ τηϑηϊίοϑοὺ ὨΪτη56} ἴο Ῥϑηύμθαβ, θαΐ 

ΔΒΟΥΙΌΘ5. ΗΪβ ΠΙΡογ οι ὕο ᾧΠ6 σοῦ, 5011] βιυιβίθ ἰηρ ὨΐΪτη561} [88 
ΟΠμδγδούου οὗ π6 Ὀδοοηϑδηῦ. 

660. τοὺς λόγους, ψΟΊΟΥ αἸννοινηοοηιοηΐ8. Οἵ, ν. 7175 Ὀδίονν, δηάᾶ 
Ηδον. Ἐπ. 699, τὸν ἄκυμον θῆκεν βίοτον βροτοῖς, 6 ᾿ὰ8 σίυθην ἴο 
φιογίαϊβ ἐδιοῖγ ργοϑδογυΐ χιυῖοὶ ζϊ78. καινοὺς 15. ὍΠ6 ὉΟΙΓΔΙῪ ῬΓΘα. ὁ ΘνῸΥ 
βύσδη σ8 816 [6 ΔηΠΟΙΠΟΘΙ θη ὐβ που τηϑἰκοϑύ. 

652. τοῦτο, 86. τὸ λῦσαί σε, ΟΥ τὸ τὴν ἄμπελον φύειν, “ἃ 
ῬἹ᾽οΥΙοα5. ὕδϑὶς (ΟΡ αὐτ]ραῖθ) ὕπο οἰνοϑῦ ἴο ὑῃγ ΤΙΟΉγ θυ. ΤῊΘ 
ΤῊΙΒΒΙ ΠΡ Ὑ6Ι86, 6 ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘΟ, οοηνουθα δὴ [1ηὐτηϑύϊοη ὑμαῦ 
ΤΙοΉ ϑιι8 ννα8 ΠΟῪ ϑοίθδ! νῦν 1 ὑπ6 8115. καλόν 15 1ΤΟΠΪ08], 
85 ἴη Μοα. 514, καλόν ὝὙ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ, ] πτωχοὺς ἀλᾶσθαι 
παῖδας. 

6ὅ8. πύργον ἐν κύκλῳ, “{Πι6 ΘΠ ΟἸΤΟ]]Πρ᾽ Τατηρατὶ.᾽ πύργον ἴῃ ΟὙΘΘΚΚ 
Τταρθαν 15 οἰζθῃ “[Π8 νγᾺ}}᾿᾿ οὗἩ {89 ὕονγῃ 858 ἴῃ πύργον ἐν εὔρει, ΑΘΒ6Ὦ. 
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ΤῊΘ. 768 (γθτο ὑμουθίοστο Μν. ΜΑΤΡΟ ΠΟΥ 5. ἸΠσΘΉ]ΟΤΙ5. ΘΟΠ7860- 
ὑπ16 πῆχυν ἐν εὔρει 18. Ὁ) ΘΟΘΒΒΔΥΥ). 

662. εὐαγεῖς. λογά σἰἰδίογυζηο, ἤωΐοδ 97 ϑῃλοιῦ γδυον σθαδ6 ἐο ἴϊ6. 
Ὑγο ᾿ᾶνβ εὐᾶγής, ρι076; εὐζγής, ηλουΐη αὐοἰί, αρτΐα - εὐαγής, δγίρ]ί 
ΟἹ ὁοΟ  ϑρίοιοιι8 ; εὐαγητος, ὀγίσμί, τοὺ ἠοοίίυρ, ἴον ὉΠ 6 δηθρθηα]ῦ 18 
Ιοηρ. ῬδΙθν ἢδ8 ἃ βίσϑηρβ: ποίθ ἢθῖθ. “16 ταθϑηΐηρ οἵ οὔποτ᾽ 
ἀνεῖσαν 15 τπιοῦ τῦῆογ6 ἐα δηοιῦ ἨδυδΥ ηνοϊίβ (ΤΟΝ 15 ποῦ {ἢ 6 6886), 
Ὀαὺ τὐἴ6γ6 δηοῖῦ δἤουθογβ ἩθυοΥ ([παῦ 15. γαγοῖμ) ὁθαδ6,., ΝΟΥ͂ ταϊσηΐῦ 
ποῦ {Π15 ποθ θ6 θαυ 81} ἀθοῖθῖνθ οὗ [Π6 φαθϑύϊοι : ὁ ὍΠ6 Τη 81 οὗ 
οὔποτε ἀνεῖσαν 15 Ὡοὺ τ0}.67γ6 8ηοιῦ β)οιῦογ8 ἩΘΌΟΥ οεῶ86 (ΤΟ 15 
ῃοῦ {ἢ 6856), Ὀπὺ 1τ0}}676 {Πι6 δγνοὶῦ πόνον ([παῦ 15 γαγοῖ) ἡνοϊίδ ᾽  Τ]ῚΘ 
ἴαοῦ 15, 0η8 δῆϑον ὕο {Π68 ααθϑθϊοη “δῦ 15 [6 ὁ856 δ᾿ Ὑ11] ΥὙΔΥΘΙΥ 
ἀθοϊάθ ἃ χαθαύϊοῃ δροιῦ ἃ. Ῥαβϑασθ ἴῃ Ῥοούτυ Μ Ὠ]Οὴ οἴδοη. Πθρ]θοῦβ 
[6 οα86.᾽ ΤΏ 86 οὗ {π6 ψογὰ ἀνίημι 15 ἴῃ ἴΆγΟΌΣ οἵ “οθαβθ᾽ 
τοῦμο ν᾽ [8 “τιϑὶῦ,᾿ ὉΠοαρΡῚ “Τηθ] δ᾽ βϑϑὴβ ὅο βᾶνθ Ὀθθη Ὀγοΐουτθα 
ὈΥ ϑδϑιθοα, 7Τλγοβίοβ 116, 117, οἱ Οὐἰξμαογογυῖδ ἕρω  δίαμέ ραγίο 
γλυΐία οαλνα αἀδροβτίω ἢῖτα. 

668. προστιθεὶς, “ οοη τ! αύϊηρ,᾿ 11 πρόσεστι ἴῃ ϑορῃ. Αηὖ. 119, 
γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽ ἐμοῦ νεωτέρου | πρόσεστι, “οδτι Ὧ6 οοπ ν αὐθα.᾽ 
50 086 Ῥαβϑδᾶρθ τη 85 “ηδῦ γοιρηὐν ὑ]αἸηρ5 ἀοϑῦ μοι Ὀσ]ηρ' ἴο 18 
ὉΥ ΠΥ οοτηΐϊηρ ἐ᾽ 

θ64. ποτνιάδας, ἃ 5ΥΠ0Ὴ. ἴον βάκχας, 85 ῬὨ οὗ. δια δον), [61] 
18. ΒῸΤ ὕΠ6 Ῥ]ΘοΉδϑτη οἷ, Ῥίον, ν. 91, γυναικὸς μαινάδος βάκχης : 
8,580 ῬΏΓΑΒΘ5 {|| σῦς κάπρος, δράκων ὄφις, κοπίδα μάχαιραν ; πὰ 
ὄρνις κύκνος, Υ. 1864. 

666. λευκὸν. “ὙΠ ΤΥΘΏΖΥ βὐπησ Βηοῦ [οὐ Ἰ ἢ ο]οδταϊηνσ 
1πὰ},᾿ ϑδηάγθ. [ἢ ΤΟῊ 221 λευκῷ 15. ΤΏΘΥΘΙΥ 8. δρυἐ)δίογν ΟΥ̓Τωγ.5 ἴο 
ποδί; Ἦθτο, Πούονον, δα Ὀ6ΙΟ,, ν. 868, ἃ5. Μ0011 88 αὖ Ογοὶ. 72, 1 
τηθ815 ἡαζοα, ὅο Νοιπτϑ πηἀοροίοοα 10; ἦχι καὶ αὐτὴ ] Βασσαρίδων 
ἀπέδιλος ἔην κεμαδοσσόος ἄγρη, ίοῃ. ΧΙΥ]. 147 ; ἀσάμβαλος 15 ἃ 
ἔγβασθηῦ θριυϑὺ οἵ τη 6 Βϑδοοῆϑθ 1 ΝΟΠΉΠΒ. 

669. στειλώμεθα, ἃ τηούδρμου ἔγοτα ῥα κίηρ' ἴῃ 581] ; οὗ Μοᾷ. δ24. 
ΟἿ αἰβο ὅόρῃ. ἘΠ. 886, νῦν δ᾽ ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ, ἀπά 
Ατ, Βδῃ. 997, ἀλλὰ συστείλας ἄκροισι χρώμενος τοῖς ἱστίοις. ΒῸΓΙ [ἢ6 
ΟΠϑηρῸ οὗ ΠΌΤ 6Γ 8566 ΟΝ ὅ12. 

678. τοῖς γὰρ δικαίοις, “ψὸ Βῃοι]1α ποὺ 6 στο τ [Π 6 Ποπεβί. 
ΤῊΪ5 1116 85 Ὀ66η. Ἰη1δ᾽αὐορργθῦθα ἴο τηθϑῃ ἡ 1ὖ 15 ποῦ Πύθηρ ἴον ὑΠ6 
7αθὺ ὕο Ῥ6 ψτούῃ." Βεαῦ {818 18. δ τ] ΡΟ551016 Το ου]ηρ᾽, [Ὁ χρή 
οαηηιοΐ ὃ6 7οϊοισοα ὃν ἐδ ααἰ.; χρή μοι 15 πιοῦ ΟΥ̓ΘΘΙΚ ΤῸΥ “ 1τὖ 15 ΠΥ πρ 
ἴον" τηϑ.᾿ ἄλλῳ γὰρ ἤ μοι χρή με τῆσδ᾽ ἄρχειν χθονός, ΟΡ. Απύ, 786, 
ἄοοθβ ποῦ τῆθϑῃ 15 1Ὁ τηθϑῦ [Ὁ ΔΏΥ οη6 Ραῦ Π186 ἴο τὰ] [Π6 ἸΔπᾶ ἕξ 
Ῥαὺ “15 1 τηϑϑῦ [Ὁ τὴη6 ἴὸ σὰ ]6 {π8 Ἰδηα δὖὺ ὕὉπ6 ἀϊδβογούϊοῃ οἵ βουὴθ 
ΟἿ 6188 8πᾷ ποῦ τηυβο ἢ ̓  ὅ66 960} αὦ ζο6. ἴπ Ἰοῃ 1814 πγ. 
οἵ οουτδθ ψουα ἡοῦ ἤδνο υϊζύθῃ τοῖσι δ᾽ ἐνδίκοις ἐχρῆν ἴῃ. [Π8 
581716 56186, 86: Ὠανίηρσ ποὺ ψυϊίθη τοὺς ἀδίκους ἐχρῆν ; τῃ8 
561η86, ἰηἀθρᾷ, 15 απ] αἸΠογθηῦ, {Π6 τηθδηΐῃρ ΟἹ ΤΠ6 ἀαῦ. ὈοΙηρ' “1η 
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86 1ηὐογοϑὶβ οὐ {η6 58.) ΤῺΘ ΟἿΪΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΥ Ῥδβδθαρὸ οἰνοᾷ 1 [ῃ8 
ἀοίθμοθ οὗ {18 βοϊϑοίβση 15 [ιοΐϑηῃ, ἡ ογηνοζγηνιιβ 12, οὐ “γὰρ ἄλλως 
ἐχρῆν πρὸς τοὺς μὴ ἐθέλοντας εἴκειν τοῖς κρείττοσι, ΥΏ1ΟΉ, ὈΥ ΠΟ ΤΘ8ΠῈ8 
15. “15 15 Π6 ὙΔΥ͂ ἴῃ ὙΨΏΙΟῺ 10 ὈΘΗ δ 0Π6 Β ΡΘΙΊΟΥ ἴο 468] τ] ἢ) ὕΠο56 
0 ΜΠ1Π ποὺ γἱοὶα,᾽ Ῥαὺ “ [15 15 ὉΠ8 ψγὰγ ἴο ἀ68] ψιῦα ὑμοβθ 0 
Μ01Π πού γ]6]8 το {πϑῖν Ὀούξουβ.᾿ ΝοΙΠΘΙ οδη δεῖ (8 Κ6 8 ἀαίζνο ; {86 
Ῥδβθᾶσθ ἴθ! Χϑη. Α80. 1. 4, 85 15 ἀπθ ἴο ὠϊδδίηινοαγίοη, ; ΤῈ. 8 
ΘΟ ΡΥ βὺβ αἰ ποῦ ὑμῖηκ 1Ὁ οου]α 6 οοτγθοῦ ἴο ψτῖῦθ δεῖ ἐπισάξαι τὸν 
ἵππον Πέρσην ἄνδρα δη 850 ΠΥ βοῦ ἄονῃ Πέρσῃ ἀνδρί, Ὀαὺ {πμαΐ 
{π6 δοοὺβ. 15 τἰσὴῦ 15. Βῆονῃ ἈΥ͂ 6 Βιρβοαπθηῦ θωρακισθέντα. 
Ἡονογοι, [Ὧ6 αποϑύϊομ ἀροαῦ δεῖ 15 ἃ τηογο αἰ ΠΟ] οθ6. 1 5ῃου]ᾶ 
ποῦ ποβιϊαϊθ ἴο γτοβύοσθ ῃ 8 δοοῦβ. ἴῃ 6 Ῥχοϑθθ Ῥαββαρθβ αποίθα 88 
186 6χχ. οὗ {Π15 πδᾶρθ (6 Ὁ ἃγθ οο]]ϑοίβα Ὀγ 5600 ου ϑορῃ. Οδβα. Ο, 
721). Α5 τοραγᾶβ {ῃὴ6 οχχ. αποὐθα ἔγοσῃ Ῥοθίσυ 1 μοι] ἀπᾶθ:- 
βύαπα ϑορῃ. Οϑά. Ὁ δὅ71, ὥστε βραχέα μοι δεῖσθαι λέγειν, ἴο Τη68} 
ἐρο ὑμαῦ 1ὖ (γοῦ ΠΟΡ1Π1γ) 5118 θαῦ ἃ 5Βῃογῦ βίαϊοιηθηῦ αὖ ΤῊ 8168. 
Τῃ βόοΡ. Οβᾶ, Ο. 721 σόν... δὴ 15 ΠΟΥ͂ ὈΠΊΨΘΙΒΑΙ]Υ τὰ [Ὁ σοί... 
δεῖ, ὅο ὑμαῦ ΟἾΪΚ ΟὯ0 Ῥδβϑᾶρθ υϑιηδίηβ ἴο βιρροῖῦ {π6 8]]οροᾶ 
8806, Π8ΙΉΘΙΥ Ἐπιτ. ΗΠΡΡ. 940, θεοῖσι προσβαλεῖν χθονὲ [ ἄλλην δεήσει 
γαῖαν. Νοῦν ὑΠΠ18 Ῥαββαρθ Ὀθ815. 1ΠΊΘΓΏΔ] ΤΏΔΥΚ5. οἵ Ὀοΐηρ [6 “γος 
οἵ ἃ Ἰαΐθ τῃϑζουϊοῖδη, 0 τηϊολῦ 1611] ἤᾶνα ὑπουρηῦ, 85 [6 οορυβίβ 
ῬΙαΙη]ν α1α, ὑμαὺ δεῖ νι 0Πη6 ἀδῦ. τὰ 8 Ἰορτ τη οοηϑίγ ποίη. 
ΕῸΥ ΟΌΒΘΥγΘ ΠΟΥ ΘΌΒαΡα ὕΠ6 βϑηἐἰτηθηῦ 15: “1 8808 [ἢ 1 θυ ρο δ ύου, 
ὁ 80 ἢ ρϑηθυϑ οι, 15 ἴ0 ΒΌΤΡ8 855 ὑπ 6 ῬΥΘοΘαϊηρ' 0η6 ἴῃ. ΜΙΟΚοάτι685, ἢ 8 
σοαᾶϑ Μη ἤᾶν ἴο δα δῃούῃοι ϑαυῦῃ ἴο οὐδ, ὕο οοῃύϑίῃ 811 π8 
]οΚοα ὑμαῦ ΜΠ] Ρ6 Ῥογη.ἡ Ῥαῦὺ [15 15 τῇθτθ ΘΟ ἀϑῖοη. οἵἩ ὑμπουρΐ. 
ΤῊ Πυρού 6515 15 ὕΠπ8ὺ [8 στο 1 οἵ ὑπὸ δα 011] ἸΠουθαβθ ἴῃ 8 ἢ 
σϑηῃθιδύϊοῃ, πα 15 ΟἿ]Ὺ τηθϑῃβ ὑπαῦὺ ὑπμοῖν Ῥυορουύίομ ὕο {86 φοοὰ 
Ὑ11 δ ρυϑαῦϑ, ἴῃ ἘΙΟ. οᾶδθ ὑΠ67}8 11} Ὀ6 7π8ὺ 85. 0 ἢ ΤΟΟΙῚ [ἢ 
Π6 ψου]ὰ 85 Ὀθίουθ ἴου ὕηθ ροοὰ δηᾶὰ δὰ τορϑίῃον, δῃηα πὸ ΠΝ 
ὙοΣ]α Ψ11 ὍΘ τϑαυϊτθα δὖ 81]; [Ὁ 1Ὁ 15. ΟὨΪΥ {ῃ8 τοδίνο, ποῦ {ῃ6 
ΔΡβο]αΐθ, ππχη 61 οἵ Π6 σοοᾶ δηα δὰ 1 ϊλαηὐβ οὐ {Π 6 δαὶ β]ρ᾽ 
ῬΙαμοὺ ἡ 1Οἢ 011] 6 δ] ὑουθα 1 086 οδ88 Βα ρροβθα ὈΥ͂ ἴη8 Ὠγρο 6818. 

676. προσθήσομεν, σίνα οὐογ ἐο. ΟἿ. Τρῇ. Αα]. δ40, πρὶν Αἵδῃ 
παῖδ᾽ ἐμὴν προσθῶ λαβών. προσθεῖναι" τὸ παραδοῦναι τῷ ἐωνημένῳ 
ὑπὸ κήρυκι, ἨΟΒΥΟΙ. 

677. ΟἿ, Κορ. Αἱ. δά, λείας βουκόλων φρουρήματα. 
678. Ἐ1τ. Μϑρ. Θχρ]δῖη8 ὑπεξακρίζειν, τὸ ἄκροις ποσὶ πορεύεσθαι, 

Δ Ἠδβυοῃ. 11. 1456 ἢδ8 8 ποῖθ ὑπεξήκριζον " ὕβριζον ; [ἴῃ 8 
οοἰποίάθηῃοθο 1 ἤθῃβο, δος Ῥϑύνγθθῃ ὴ6 Ψψοχα 5 1ὖ βύϑῃαϑβ ἴῃ Ὁ 15 
Ῥᾶβθθαρθ 8ηα 1 86 ]Ἰθτηπια οὗ Ηθβγο ἢ. ΤΏΔ 65 1ὖ ΔΡΡΌΘΔΙ ποὺ ἴτὰ- 
ῬΓΟΡ8Δ016 ὑμᾶὺ Ἤρφϑγοι. Ὠδὰ {Π15 Ῥαββαρθ 1 τηϊηα ἤθη ἢ6 τοῦθ 10. 
ἘΠ τ. 1565 ταῦροι δ᾽ ὑβρισταί Ὀδίον, γ. 744, ἴῃ Π6 5861η86 οἵ ζαδβοῖυϊ, 
80 ἃ ἔπ 5688 οὗ σαριδοίζζέηρ 5υϊῖ8 88 Ῥαβϑϑασθ νϑῖῦ γΧ81}}. ὕπαρυ 
{πμ686 οἰτοιτηβδύθηοθβ Ὁ 15. βοτηθμαῦὺῦ δαβδὺν ἴο ῬιΌ οσποα. 8 6χ- 
Ῥἱδηδύϊοῃ οὗ 0. Μαρ. οἰθαυν ΟΠ ρ. 
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ΤΠ 1 τοοῖς ὑπεξήκριζον ἃ5 150 Ῥ6ΙΒ5. δηα {γ818., 1 5ῃηου]α ποῦ 
Ὠρδιύαίθ ἤο δοοορῦ Ὧν. ϑαῃάνθ᾽ ὈΓΠ|δηὺ οοπ͵θούατθ οἵ βόσκων [ὉΥ 
μόσχων. ῬΆΓῚ ὑπῖηκ ἐξακρίζετε, ΟΥ. 27, δηα ἀκρίξζων, “σοϊηρ' ὁ 
ἐἰρύοθ᾽ (ἔν. ὅ74 Νϑθο1κ), αι ἀθοϊβῖνϑ δραϊπϑῦ [Π15 σιθυῦ, τ᾽ ἢἸΟ ΒΘθιη 5 
ο Ὦδνθ Π0 ροβιθίνα δυϊάθησθ οὗ δὴν ΚΙηα ἴῃ 15 ἴδσοισ, Οἱ δου 786 
8 ῬΙ γα] ψΊ βοσκήματα 15 ααἰΐα τἰρϑῦ ; ̓πάθβα ὉΠ6 βῖηρ, ψου]Ἱὰ 
πθρα ἀδἴθῃοθβ. 

688, σώμασιν, ἐϊγοα ἐπ ἐδοῖν δοαίθ8. ΑΟὙᾶγ6 88 οὗ ὉΠη6 ἀδίϊγο, 
-Μ]οἢ 16ἃ Πρθιτη. ἴο οοπ͵θούατα κώμασιν ; Ὅπὶ ἴμ6 ἀαύνο 15. δπη- 
αἀδηὐν ἀοίθηαθα Ὀγ ΟΥ. 706, καὶ ναῦς γὰρ ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδί, 
ϑορῃ. Οϑά. Ἐ. 25, φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός. Αἀᾷ ἴο 
[656 ἃ τηοϑὺ βίυ ΚΙηρ ᾿ηϑύϑηοθ, ἄθβοῃ, ΤΏΘΌ. 887, διανταίαν λέγεις 
δόμοισι καὶ σώμασιν πεπλαγμένους. 

684. ΤΟ ΟΥ̓ΘΙ 15 νῶτ᾽ ἐρείσασαι πρὸς ἐλάτης φόβην. Τὺ 18 
βύγδηρο ὑπαῦ, ψιῦἢ [Π18 ὙΘΥΒΘ. 80. Ὡθδ}, δα, 5Βῃοι ἃ οδ]θοῦ ὅο ἰδϊκο 
'μόσχων βοσκήματα τοροῦθον ἴῃ 678, 

, 686. οὐχ ὡς σὺ φὴς, τοί α8 ψοιν αἀδόδογίδα ἐδδηι υὐὔλογν ψοῖν ἀοδογίδο 
ἐμθην ὧ8 δοεζίηρ, οἴοσ. ῬϑΙΘΥ Ὑ016}1 οοηρατοθ Βῃ65. 438, οὐχ ὡς σὺ 
κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, ποὲ α8 γοῖιν αἀδδογῖδε γι6 τὐλόην γοὶν δαν 
ἐμαΐ 1 ἀγαΐη ἐδ δοιυΐ, εαἴο. Νοῦ ὉΠΊΪ ΚΟ 18 ἃ Πταρ. ποσὰ {πΠ86 ἴῃο 
(421 Νϑιοῖκ), τοὔνδικον σέβουσ᾽ ἀεὶ, 1 μήδ᾽ ὡς κακὸς ναύκληρος εὖ 
πράξας πότε | ζητῶν τὰ πλείον᾽ εἶτα πάντ᾽ ἀπώλεσε. ΑἸ] [Ππ658 Ῥδθθαρθδ 
ΤΩΔΥ͂ γ7811 ΡῈ ὑγσουρῃΐ πη 6} ὑπ6 ἀοοίτηθ οὗ δϑυηάθίοῃ ἴῃ 06 οδδ8 
οἵ δροχϑρϑύϊο οἴδίβθβ, [0 Ψ ΠΙΟῃ. 566 Μαύῃ. Ἰθατ, γο]. νἱ. Ὁ. 88, δῃᾷ 
Π6 ρῬαβϑαρθθ ὕπο σαοίθά, δῃα Ἤδυτη. οὴ δοθῆ. 287, δῃα ΒορὮ. 
ῬΆ1. ὅδ. ΤῊΒ []] οοηϑίσ. Βοτα ου]α 6 οὐχ ὡς σὺ φῇς (φῃς γὰρ 
ΟἹ ὃς φῃς9) φὠνωμένας. , θηρᾶν. 

698. εὐκοσμίας, ροηϊθίνο οἵ οα8θ. [Ιρῃ. Αὑ], 1881, αἰνέσαι 
προθυμίας --εΐο οοηυηιθηια, ΚΟΥ “εαῖ. Ῥ]αῦ. Ῥ, θα. δ8 Εἰ, εὐδαίμων τοῦ 
τρόπου καὶ τῶν λόγωντε παρ, ἐπ μὶ8 οπαγαοίοῦ απαὶ τὐογάδ. ΟΥ̓. 
426, μελάμπεπλος | κουρᾷ τε θυγατρὸς πενθίμῳ κεκαρμένος Ξε ὥν Ἡνοιυγ}- 
ἄγη 7οΥ δ18 ἀαμρλίογ. 

696, ὅσαισιν, 110. 4411] ὑοβο ἴῃ ὙΏοϑ6. οδϑδο, ἀκα. δογλην. οἕ 
ἡμοοηυῆν. ΒΘΠΘῚ “τηϑᾶθ ὑϊρηῦ ΠΟΥ [ἈΠ ΒΙΚΙΏΒ ἡ ΏΘΥΟΥΘΥ [ἢ 6 Καούβ 
τμαῦ Ῥουηᾶ {θὰ δα Ὀθοομηθ Ἰοοβο᾽ ; οἷ, ὅσαις, 701, 708. 

698. ΤῊΘ 5ῃῆδΚθθ ἃγθ τηϑᾶθ δι η]685. ΟΥ̓ ΠΊΟΠ. ; δον, ν. 767, 
ἐμ 6 Υ Π|ΟΚ {π6 Ὀ]οοᾶ οὔ {π6 οἤ 665 οὗ ὕπο Μδοῃδᾶάβ, ΤΠ ᾿ποιαθῃηΐ 18 
Τορτοαποθα Ὀγ ΝΟΙΠ1Β. 

706. ἐκπηδᾷ. 566 ποίβθ οἱ ν. 2. 
ες 709, διαμῶσαι. Οἡ [15 ψοτα Οὐ. Ὧ85 ἃ ρ1055, διαμῶσαι" λικμῶσαι. 
ΤῊΘ δοῃ0]. νγὰβ ῬΥΟΔΌΙν ἐμ] Κίηρ' οὗ [π6 86 οὗ {Π6 Ἰαύψου ψοτχα 1ἢ 
6 Νὸν Τοῦ, Μίδυῃ. χχὶ. 44, 10 8οαϊίογ κε ἐπα. ἜΘ βγοΙ., 
ὙΠῸ ΟΧΡ]. διαμῷσαι, ξητοῦσαι, ῬΙΟΌ. ΨΙΟΠΡῚΥ αἰνΙἀθα ῃὴ6 ψορὰ 
δια-μάω, ποὺ δι-αμάω. ΟΥ, Νοηῃ. χ]ν. 271, ὀνύχεσσι διωαγλύψασα 
κονίην. 

710, ἑσμούς, “ἸΑΥρο βύοσϑβ, 11. “βυγάττα 8 ̓ [6 Π06 ΔΡΌΪ1οΘα ἴο οὔ Υ 



ΝΟΤΕΝ 10 

τπϊηρθ ΤΏ 6η οχ βυηρ ἴῃ ἀραπᾶδηοθ, ἃ5 ἑσμὸς λόγων ἴῃ ῬΙαῦ. ἘΘΡ. 
4560 Α; ἑσμὸς νούσων, ΑΘ656}}. ΞὍΡΡΙ. 684 ; 1Ὁ 15 αἶθο 8ΌΡ]16ἃ ἴο ἃ 
ογοισα οἵ ταθῃ, 1. 81 ; δᾶ ἴο ἃ δευν οἵ ψόμλθη, Αὐ. 1,08. 858. Οἱ 
ΤΊπο. ἰν. 26, διαμώμενοι τὸν κάχληκα, ὕΠ 8. ὅ΄ΟΠ0). ΘΧΡ]δῖη5. ὮΥ δια- 
σκάπτοντες. ᾿ 

ο 716. κοινῶν, , . ἔριν, 110. “ἴο σῖνο θ8δοῇ ({π6 ορροτύσῃϊν οὗ 
ἃ; ΠΌΔΙΤΘ] (τἰ 5] ἢ) ἔτοτὴ αἸΒΟ ΒβΙ ἢ. ΠΘΏΔΘΙ ὁ“ ἴο ἀἸΒΟ.85 Πα ἀθραΐθ 
Θυϑι πηΐο Πρ ψογβ ὑΠ οἱ} βύτδηρθ δηἃ ΟΠαΤΟῚΒ ἀΟ] 95. 

717. πλάνης. β΄.6}) γγ6 16 0816 ὈΥ ὕΠ8 ατθοκβ ἀγοραῖοι, ἃῃμ!ὰ ὉΥ͂ 
[86 Βοιηδη8 εοἰιηπαγίί, διθγοδίγαγυ, διρδαδίζίιοαν. ΓῺ6 ΕὙΘΏΘΗ 
0411 ΦΏθτη ΠαγθιΥ8. 

719. θέλετε θηρασώμεθα. Τῇ ἀοΠρογαύϊνο βαρ] ποῦν οἴθῃ 
[85 ἃ αἰτοῦ φαδβύΐοῃ ρυθῆχρα ἴο 1Ὁ, [Π6 ὕτχο απθϑύϊοιβ Ὀθίηρ' Τθ8}}γ 
᾿πδοροπᾶθηῦ ΤΠοΌΡὮ ὙΘΙΥ͂ ΟἸΟΒΘΙΥ Θοηηθοίθα (αἰννανβ5 Ὶ ἀδυηἀείο1}), 
ἃ5 βούλει σοι εἴπω, “ὁ γοὰ Μ]ΒῺ Τη6 ἴο {6]1 γοὰ 1᾽ 110. “αἀο γοὰ ψ]8ἢ 
- 5041] 1 1611} Νοῦ ἈΠ]ΪΚ6 15. ἃ Ῥῇγϑβθ ἴῃ οα" οὗ ἰδηρῦδρθ, ἡ α0 
γοι ὑπίηκ ΜὩΠ1 10 ταῖη δ᾿ ΒΙΟῊ Πδ5 Ῥρουμδρ5 τϑοοιγθα {Π6 βύϑτῃρ οὗ 
τιϑαρ8 ὑπο ρ} ποῦ ἸορΊ6811]} οογτϑοῦ. 

721. θώμεθ᾽, “ἀο ἃ Κἰμάπηρδβ.᾽ ΙΡῈ. Τααχ. 602, ἘΠ. 61, Το 1104, 
δια Ηθο. 1212, 811] ἤδνγα ὕΠ18 γϑὺῦ ἴῃ {Ππ0 τη ἅ]6 1 {18 ῬΏΓαΒΘ : 1 
Πᾶνα ὑπογθίοτο δαορίθα ΕΠ]τη 5] γ᾽ Β σου  Ι0ῃ. 

722. ἐλλοχίζομεν, ργαβθῃῦ. Ὀ]η4. τοδᾶβ ἐνελ., θαὺ {π6 οἤϑηρα οὗ 
ἔθη56 5105 ὕΠη6 νινδοῖῦν οὗ [6 παιγϑύῦνγο (566 ποῦθ οἡ ν. 2). 

728. αὗὑτούς-Ξ- ἡμᾶς αὐτούς. ΟΥ, Ηθρχ80]. 148, Αοβοῃ. ΤΏΡ. 111, 
Ομο. 108, Βορῃ. Οδά. ΒΒ. 188, Τ1ὴ Ἠδρῖδο]. 814 αὑτοῦ-Ξ: ἐμαυτοῦ ; 
Ῥαὺ {15 πθᾶρθ 15 Ὡ]ΟΤΘ ΘΟΙΉΤΊΟΙ 1 016 Ῥ].1., ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ ἴῃ ῬΙΟΒΘ : 
860. ΤΏπο. 1. 82, ΡΙαῦ. Ῥῃδβᾶ. ρ. 78, Β. ἘὸῸΡ αὑτοῦ-- σεαυτοῦ οἵ. 
6.0. ΑΘβο. ἄρδζη. 1521, Βορῇ. Οδά. Οο]. 980. : 

724. θύρσον. ΒῸΥ {μ6 5ϊηρ. πιο ᾿ἰηδίθδα οὗ {π86 ϑῖπν, οὗ, ἤδη 
τῶν ξένων κατήρξατο | ἀδύτοις τ᾽ ἐν ἁγνοῖς σῶμα δάπτονται πυρὶ, ΤΡΉ. 
Τὰ, 1164: σῶμά τ᾽ ἐς ἥβην ἦλθεν τέκνων, Μαᾶ. 1108 ; τὸν πηλὸν 
ἐπὶ τοῦ νώτου ἔφερον, Το. ἱν. 4 ; 180 ψιῦπουῦ [Π86 ἃγίϊ016 ἀ18- 
ἐγ αύνον δώδεκα ψιλοὶ ξὺν ξιφιδίῳ καὶ θώρακι, ΤΏ αο. 11]. 82. ΒῸΓ 
ὑμ6 ορροβίῦθ (φ'υσ. [Ὁ βδἴηρ.) οἵ ἅρπαις ([π6 5νογτα οἵἨ ἁ ῬΘΙΒΘᾺ8), 
Τοῦ 192 ; κελαινοῖς ξίφεσι (ϑοτα οἵ Α1845), ϑορῃ. Αἱ. 291. -- 
ὥραν. Οἐἁ καὶ τοτὲ Βασσαρίδεσσι χοριτίδες ἤλυθον ὧραι, ΝοΠη. ΧΙΝ]. 
1ὅ8. ΤΏΘΙΘ 15 βοὴ απ γαΐίοη, Ἰτη Ὁ]16α ΠθΡο δηα δὖ ἀθβοῆ. Ἐλιτη, 
109 ; ἴῃ Ὀοὺῃ οα865 ὕπ6 προσῇ. 15 πϑοᾶ. ΤῊ6 Οτϑοὶς δοουβ. Βῃου α 
Ὡοὺ τρί ἴο ἃ φοϊηΐ οὗ ὕπὴθ6. ΚΙούζ οὐ Μοά, 129, τὰ δ᾽ ὑπερ- 
βάλλοντ᾽ οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς, ΥἹΡΉ ΤΥ ΘΧΡ]Δ1η5 καιρὸν ἃ 8 
σΟΥΘΙΘα ὈΥ δύναται (85 ἴῃ ΤΏπΟ. γ111. 86), δα ποῦ 85. {Π8 800. 
βρη γηρ ἃ Ῥοϊηῦ οἵ [ϊτηθ (ἴον {Π6 τηθϑηΐπρ' οὗ καιρὸν {66 οὗ 
ΑΘ86}. ϑτρη]. 1045, τίνα καιρόν με διδάσκεις :): ὭΟΥ 15. ὉΏΒΓΘ ΒΗΥ͂ 
ΤΟΆΘΟῚ [ὉΓ ἴοτγοΐηρ 815. βιση ποδύϊοι ον ὑμ6 ΟὙΘοῖς δοο. αὖ δε]. 479, 
8ϑη4 ϑορῃ. Αἱ. 84, 1816, ΨἜΏΘΙΘ καιρόν 15, ἃ5. Φ6 0 γ78}1 Θσρίδίῃηβ, ἃ 
βογῦ οἵ οορῃδύθ δοοῦβ. Ξε καιρίαν ὁδόν. Τῃ τὴν ὥρην (ΗΠ ἀὖ, 1, 2) [86 
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800, 18. ΤὨΘΙΡΟΙΥ 8ανου ἴα], Π| ἀρχήν δπα τὴν ἀρχήν, αὐ αἰ, «πιὰ 
ἀκμήν, οαἰὐγδοίζῳ, ἴῃ. οι. δηἃ ΡοΪγ., δηα ἀωρίαν ἴῃ ΑΥ. Δοἢ. 298. 

72, ἀθρόῳ στόματι, “νἰδῃ ταὰ! πα ϊηου8 γοΐοθ.᾽ 
788. ὡπλισμέναι. ΟἿ, ϑόρῃ. ἘΠ. 996, ψΒΘγ6 {η|6 δοοιι8. 15 τιϑϑᾶ : 

θράσος ὁπλίζει: “γοῖιϊ Δ1΄ῚῚ γΟυ 5611 ἢ οοηπάθπορ. διὰ χερῶν, 
“ἢ Π6 1 Ὠδηᾶβ.᾽. ΟΥἉ, ὅδθηβθοα, Οδάζριιδ 406, αγηιαίαθ δγαοία 
ἐλυγ 88. "- 

786. ΒΠΤΉΘΙΟΥ σῖνϑδ χερός ἴῃ {π6 Ταχύ, βιιρροβίπρ {16 ε ἴῃ ἀσίδηρος 
ἴο 8 Ἰοῃρ : ὑ815 15. ἃ σοοα 1ηβύϑῃσθ οὗ {Π| νᾶ]ὰ6 οἵὗἨ π6 Ῥσϑούϊοθ οὗ 
γ6 186. ΥΠΠΩΡ; [Π6 Δνθασθ ΒοΏΟΟ] ον σοι] ποῦ ΠΟῪ τῆ κα {ῃ6 
Τηϊθία Κα Ἰηὔο Ὠ1ΟῊ 15. συοθαῦ οΥἸο 61. ΤῊΘ τηθϑηϊηρ 15. {μαῦ 
ΤΠ6Υ ὕοτθ Π8 ΘῃΪΤΉ815 1ῃ Ῥίθοθα τεῦ ὉΠπ6ῖν Πδηα5, ποὺ ἀϑίηρ ΚΉΪγ65 
ΟἹ βύοτᾶβ. Οἷ, Ναθνίιβ, ζγμομγριδβ 49, δἴη ΚΌΥΥΟ ρϑοιώ ηνωγ δι αὐ 
γγυογέθην ηνοαγυΐ. 

788. ἐν χεροῖν δίκῃ -- ὑποχείριον. ΟἿ, ὑπόδικος χερῶν, ατη. 260 ; 
ἐν χειρῶν νόμῳ, Ηαΐῦ. ν111. 89; ἐν χερσὶ τὴν δίκην ἔχων, Ρ]αΐ. 
Τοῦ. 172 ἢ. τὴν μὲν 15 Ζραυνθ, ΜΏΘηο6 {μ6 ἄπ]. [1 τὴν μὲν 
τηθδηῦ οη6 ἰῇ ΟᾺ]α ἤδνθ Ὀθθὴ δρϑασα ἤο 186 ὑπ6 ἀπ8], δβ {Π6 
Ῥ᾽ούατο ψου]α ὕμθη 6 θα; υἱ ἐογηνίν νᾶστιθ. 'ΤῊΘ οοπ͵θούαγο δίχα 
11}011605 ὑΠ6 ΔΌΒΌΡΑΙΟΥ ὑμαῦ 6 διῃ11η 81 5.111 Ὀβ]]ονγθᾷ θη 1 88 
01} 1Ὼ ὑνο. 

740. πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔμ. ῥιπτόμενα, ΟΓ, σκῆπτρα καὶ θρόνους 
. ἃ, ὅορῃ. Οδα. Ο, 1858. 

748. κἀς κέρας. Οἵ, Ὑίτρ. αϑοῦρ. 111. 282, ἐγαδοὶ ἐγ οογηα 
αϊδοίξ ; Ἠδ6]. 1δδ8, κἀς κέρας παρεμβλέπων. ΤηΘ ΘΧργθϑϑίοη τοΐθυϑ 
ἴο 76 δούϊοῃ οἵ {μ6 ὈᾺ8]1 θη 6 Ῥαὺβ Π15 θα ἄονῃ, δηα ΔΡΌΘΑΓΒ 
ἴο Ἰοοῖκ δίοηρ 8195 ὨΟΤΏβΒ. ὙΊΓρ., 0 ὑ1η 8 1Ὁ Τηθϑὴ8 ἐο υδγι {6 
γαρε οὐ ἐδ ΠΟΥΉ8, Ὧ85 τηϊβύδικθῃ 6 τῃθϑηϊηρ, 85 ΘΙ. ὯΘ ΥΘΠΩ͂ΘΥΒ 
πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιτο, ΓΏΘΟΟΥ, 1. 184, ὈΥ οηυμΐα κεἴ ῃιοαζην βαρ 
γαγε, ἘΠ]. νἹ]]. δ8. ΤΆ Ἐμπρ. οὐϑουνθα δὖ 411] 015 ῬΘοΌ]ΔΥ ρό86 
οἵ {ῃ6 ὈᾺ8}1}8 πϑδᾶ (πᾶ ὑπδαὺ Π6 α1ἃ Ηδ8]. 1δδδ 15 ἃ Ῥτοοῦ), {Π6 ΟὨ]Υ 
αΙΠΠ ον ἴῃ ὑπ ΨΥ οὗ βαρροβίηρ δῖ ἴο τοίϑυ ἰο 10 ΠΘΓ6 18 
τουηονοᾶ. ΟΝ ὄμμα ταυρουμένην, ΜΙ οα. 92, πα ὀξὺ κέρας δόχμωσεν, 
Νοπη. Νοῦ ΟὨἹῪ ὙΊγρ. τηϊδιηἀογβύοοα ἔαν., θα α͵θὸ πὸ ροοῦ ααούρα 
Ὁγ Οἷο. δὰ Αἰῦ. νἱῖϊ. ὅ, 1, πολλὰ μάτην κεράεσσιν ἐς ἠέρα θυμή- 
γαντα. 

746. διεφοροῦντο. διαφορεῖν δοῖ. 8π4 τη]. Ξε ο ἐφαῦ {γν ρέθ068 : 
διαφέρειν -ε ο ἐο88 αδοιμέ ὧν αἰ εγοηξ αἰϊγθοξίοηνδ, ὭΘΥΘΥ ἐο ἐθα} Ἅ)υ 
ρίοοθδ, 80 ἴἃΥ᾽ ἃ8 1 Κῆον ; ΟΥΑΙ ἢοῦ 1ῃ ν. 764, ΠΟΥ ἴῃ Αδβ0ῃ. 
Ομο. 60.0. δια. οἵνοθ ὑὴ6 βθη86 οὗ ἐσωγίη ἴν ρμέδοὸβ ἴον διαφορῶ, 
ὈῬαύ ποὺ ἴοι διαφέρω.---σαρκὸς ἐνδυτά -- εονογίηρ (οοηϑδίϑέζη. 0) ΟΓ 68}, 
(οἴ. νεβρίδων ἐνδ. δονγοΘ, ν. 111), {Π6 σοηϊθνθ οὗ τηδύθυϊϑὶ, 116 
οἴκημα λίθων. ὅϑο. ἀμφίβληστρα τοίχων, ΤΡῃ. Ταὰν. 96; ἀσπίδος 
ἔρυμα, Τρῇ. ΑΜ]. 189 ; ἄστρων εὐφρόνη -- ἔι6 βίαγγυ τἱρ]ί, ϑορ. Ἐ]. 
19; σῶμα σποδοῦ, ἐδ. 768 ; χίονος πτέρυγι, ϑορῃ. Απύ. 114. Οἔ 
Νοηη. χὶν, 289, ταυρείην ὀνύχεσσι διασχίζουσα καλύπτρην. 



ΝΟΤΕΝΒ 107 

747. Τὰ 1655 ἰἰπὸ πὴ ΤΥ Τηδ]θϑῦυ σου] Ὑ]Π]Κ,᾿ ἃ. ΨΘΙῪΥ͂ 
ΠΟΙ ΘΙῪ Θχριθβδίοῃ, Δη ὦ οη6 οἵ ὑμοβθ πο νου πᾶν οἴθηαθα 
ΛΑυβθύορῃϑηθθ. ΤΠ6 δοοῖιβ. πα 1πηῆπ. 15. ἃ 81 Το18 δβίδ "1868 
ΘΟΙΒΌΣ, πη ἢ σὺ ξυνάψαις ΨΏΙΟΙ 15. οἴνθηῃ ὈΥ ὕΠπ6 οὔθ: 1η8. 
“Ερῖο. ἀβᾶρο δάτηϊέβ ὑπ6 ορίαῦ,. ψισμουῦ ἂν, ΠΟΘ. 8 αἰρβύγδοῦ 
ῬΟΒΒΙΌΠΙ 15 ἰο ΡῈ 5ἰαίθβαά. αὐδο νϑῖβθ δῇῆουἀβ βοῖὴηθ οδϑυΐδίῃ 
ΘΧΧ. αἷΐ ἦην πιόσαξίυο 86γυθγι668 ζην χιιθδύϊοη τ0ἢ.676 ὦ πιερφαΐζυο ὠηδ1067} 18 
δωροοίοαι," Φ6ῸΡ οὐ ϑόορῃ. τύ. 606. 5366 8150 15 τηδβύθυ]ν αἸΒΟΌΒΒΙΟῺ 
οὗ {π6 βϑῖὴδ ροϊπῦ ἴῃ ὑπ6 Φρρϑμῃαὶχ ἴο Οοᾶ. Ο. οπ ν. 170. 

749. πεδίων ὑποτάσεις, οΥΎγ" ἐδ ρίωαϊη8 τὐλίοϊ, ἐγείοδ, θείοιῦ ; οἵ. 
ῬΠοοη. 489, κλιμάκων προσαμβάσεις, δεαΐας αρρίϊοοαγνάαθ. ἘοΥ Τὴ8 
Δοο5. 8566 πούθ οἡ 807. 

751. “Ὑσίας 15 ρονουπθα ὈΥ͂ ἐπεσπεσοῦσαι. αἱ... κατῳκήκασιν, 
“ΜΙΟΉ βἰαηᾶ ΠΡΟ [86 βοδι5 ΟὗἩἨ ὕὉὯπ6 ΟἸ δοσοῃ Ῥϑϊον ἡ (πὶ ὉΠ 68 
ν 816). Τὸ 15. ὉΠ86 101Κ οὗ [μθϑθ ἰοηβ ΏΟ 8106 τοίθυσθα ἴο ἴῃ 6 
ὙΟΓα5 οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο ] εἰς ὅπλ᾽ ἐχώρουν, 189. 

784. διέφερον, 5οαξίογοα ἴγν ὀυεγ} αἰγοοίίον, ὅ8θ ποΐβ οἡ ν. .746. 
755. Αὐ 18 1η6 Οἱ ϑὔορβ. ΔΌΤΟΡΟΙΥ, ἀπα 80 οὗ οοῦτθθ Ἃὁ 186 

ῬΑΥῚΒ ΔΡΟΡΤΆΡ8. ΤΉΘΙΘ 15 ἃ ο]055 1η. Ο,, λείπει φύλλα τρισκαίδεκα. 
767. Ὑα τησϑδὺ ππαουβθίδημα παρῆν αὐταῖς ΙΓ Βοίῃθ, ΟΥ πχαϑὺ 

ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 6786. σοηνθυῖηρ ὑμαῦὺ ὕπο πδα ὯῸ ΨΘΔΡΟΙΒ οὗ ΜᾺ ἴο 
Πᾶν [8116π οἂὐ αἰίον 786 ; {π6 Ἰαύίου 15. Ῥθύαρ5 {8.6 το 6. ῬΓΟΌΘΌ]6 
Πού 6515, 85. ΟἹ. βίορϑβ αὖ ὕπ6 ργθνίοιιβ 11π; 10 15. ΤΏ ῬΟΒ510186 [δ᾽ 
[ὴ6 φῬοθὺ τλβϑῃβ ἴο 887, ἃ8 ῬΆΙΘΥ πηογβύδηαβ, ὑπαῦ ὕΠΘΥ Ὀα]δηορα 
οἡ ὑπ ῖν 5ῃου]ᾶθιβ Ὀγαθ5 8η4 ΤῸ ; ΦΥ͂ Ψ6Ὶ6 ποῦ Ἰοοκίηρ ἴῸΣ 
ΒοΟΟΐΥ͂ ; )πᾷ, 1 Ππ6 Υ μΒαᾶὰ Ὅδθθῃ, ὑμ8 0 οουἹὰ ποὺ Πᾶνα αῖχθη Δηγ  ]ηρ' 
1688 Ρουθ Ὁ]6 ΟἹ Τηο16 τιηβαϊδοα το 0η8 τηοοῦ δπα τηούϊοῃϑβ οἵ γα 
[ταῦ Μδοιιδᾶβ. ΕῸΣ ὑπ6 δϑυπάβίοῃ ἴῃ οὐ χαλκὸς, οὐ σίδηρος, οἵ, 
Ττο. 984, ΡΙηά. Νοτη. νἱϊ. 4, ἄνευ σέθεν οὐ φἄος οὐ μέλαιναν δρακέν- 
τες εὐφρόναν, ἀνὰ Νοημ. ΧΙΪχ. 167, οὐ ποδὸς οὐ λαγόνων οὐ στήθεος 
οὐ κενεώνων. ΝΟΠΏ. 885 ποὐῃίϊηρ δροιῦ ὈΓᾶ85. δηα ΠῸΠ Ἀθη 
οαἸττϊοα οἱἵ Ὀγ π6 Βδοοῆδθ, Βαϊ 6 ᾿δ8 ἃ 11π6 10 ἢ6 ψτούβ ΙΓ 
{8656 Ἰη65 Ὀθίουο ἢ15 τηϊπᾶ : καὶ στρατίην εὔοπλον ἀτευχέϊ χειρὶ 
δαΐζω, [ θύρσον ἔχω μελίης δ᾽ οὐ δεύομαι οὐ δόρυ πάλλω, Τ)Ίοῃ. ΧΙν. 
12, 18. 

769. φερόμενοι, “ῬΙαπἀθΓθά,’ ἃ τηθδηΐτῃρ ΘΆΒΠΠΥ βαρσοδίθα ὉΥ {ἢ 6 
[ἈΤΩ11181᾽ φέρειν καὶ ἄγειν. 

760. οὗπερ, “χη οΓο᾽ ; οὗ, Τρ. Τ΄ 820, οὗ δὴ τὸ δεινὸν παρακέ- 
λευσμ᾽ ἠκούσαμεν. 

761. τὰς μὲν. ΤΊΙΘΤΘ 15 8. ὁονουῦῦ δηὑ10}16518 1 [6 βοηΐθῃσθ : ποῖ 
ΟἿΪΥ ΈΥ6. ὑΠΘΥ ΤῊΪΓΒΟΌ]ΟΙΒΙΥ͂ ΡΥ ϑουνϑα ἤτοι {116 θᾶ ροι5. οἵἨ {61} 
δηθιηΐθϑ, ραῦ πον Ὁπουηβϑοῖνοθ ἱπῆϊοΐοα ποῦ 5. οα ἤθη, δηὰ Ῥαΐ 
ὉΏθτὴ ἴοὸ τοῦ. ΤΠΟῸΡΉ τὰς μὲν 8 κεῖναι δὲ γον ἴο ΤΠ8 β8Τὴ6 
ῬΘΙΒΟΏΒ, ὕΠ686. ῬΘΥΒΟῺΒ 816 Ἰοοϊκϑα δὖ ἴῃ αἰ ἴθγθιῦ το] ύ]ο}5.---ἢγϑῦ ἃ8 
Θι5581164, ΤΠ ΘῈ ἃ8 855811.ηὐβ. ὅθ οῃ 860. 

767. νίψαντο, Π6 5Υ0Π8010 δαριηθηῦ ΤῊΘΥ 6 οτηϊθίεα ἴῃ 
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ΤΘΒΒΘΏΡΘΥΒ᾽ ΒΡΘΘΟΙ 65 δΔηᾷ ἴῃ ᾿Ὑ7168] ραΘθαΡῸΒ; ΜἍἷὲ Πᾶνθ ΔΙ δῦ Πδὰ 
81) ΘΧ. οὗἩ {Π6 Ἰαύθου ἴῃ τέλεσαν, 100. 

7608, ἐξεφαίδρυνον χροός, “]ἸοΚκοα οὔ ἔροτι {Ποῖν βίῃ ὑπ6 Ὀ]οοᾶ- 
ϑοαῦ Οἢ ὕΠ68 οἤθοΙςβ᾽ ; Ὀὰὺ {Π6 ᾿πηρ]]οαύϊοη οὗ τηούϊοῃ ἴῃ γοηιουΐϊηρ 
ὈΥ ἸΙοκίηρ ΟΥ̓ 15. δύσοῃρ ὁῃουρῇ ἴο τηᾶῖτθ ἃ Οτθοὶς Ῥοϑῦ ψυϊΐθ οὗ 
1Ιηϑύθϑα οἵ οἷν ὕ 61 σἤθθβ ; 5866 οὴ 49, ΟἿ, τὸν ἀπὸ γραμμῆς κινεῖ 
λίθον Ξκετὸν ἐν γραμμῇ ἀπὸ γραμμῆς κινεῖ, ΤΉΘΟΟΥ, νἱ, 18; τὸν ἐκ 
βυθοῦ κλωστῆρα σώζοντες λίνον, Α656}. ΟἸο. 498 ; δηα 1 ῬὈΓ͵ΓΟΒΘ 
ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν, Χαῃ. ΑἩ. γ. 2, 24. 

71ὅ. ἐλευθέρους 15 Ῥτοᾶϊο. “ἴο Ιη8κ6 ΤΩ. Ψοτβ ὕΠ 6 ψορά5. οὗ 
ἰγϑϑάοηχ᾽ ; 80 λέγειν τὰ ψευδῆ καλά 15 “ἴο ρ]οΖΘ [8]56 ῃοοά ᾿᾽ΞΞ ἴο Βρθδὶκ 
[4]5θ ῃοοαϑ 80 ἐμαΐ ἐδομ 8λαϊ δ6 [αν (ἴο {Π6 687). 

778, ὑφάπτεται, “15 ΚΙ πΠα]6α᾽ ; ἸΏΒΟΙΘΠΟΘ 15 οὔδθῃ οΟΙΩΡαΙΘα ἴο 8 
ἤτθ 88 ἴῃ Οὐ. 697; οὗ αἷθο ὦ πῦρ σὺ, ϑορῇ. ῬὮ1]. 927, ἀπ 9600 
θοῦ. ΤΤῃ6 τϑϑαϊηρ οὗἨ {Π86 185 ἐφάπτεται ου] ἃ Τηθϑῃ. “15 
ἸΩΡΘΠαΙ Πρ ΟΥ “15 Τοϑοῆϊηρ τι5᾽ ; 1 ψου]ᾶ Ὀ6 Τὰ 8 ἴο τορᾶγᾶ 
ἐφάπτεται 85 ὨαΥ]ηρ᾽ ΠΘΙΘ (Δ ΟὨ]ΥῪ Π616) ὑΠ96 τηθϑῃΐηρ οὗ “15 Κιηα]θά 
ἀσαὶηϑῦ τιϑ.᾿ 

782. ἀπαντᾶν, 56. ἐμοί, “ἴο τηδοῦ τηθ.᾽ 
785. οὐ γὰρ ἀλλά. Απ 6]11ρύ168] ρῆγαβο, ἐδιὲ8 8 γοαϊΐῃ ἰοο ϑαᾶ 

(10. {815 15 ποῦ [ΘΠ 7816] Ὀπὺ ὈΘγοπμα Ῥδῦθη66) ; οὗ ἀν. Βδῃη. ὅ8, 
μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ ᾽δέλφ᾽, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔχω κακῶς, δηα ἐδ. 498, οὐ γὰρ 
ἀλλὰ πειστέον. 

798. σώσει, [αὖ τηἱά. Ξε ζθορ ὧν φιΐπα ; οἷ, ὅορῇ. ΤΊδοῦ. 682, 
παρῆκα θεσμῶν οὐδὲν ἀλλ᾽ ἐσωζόμην : ἴμ86 Ορρ. ψοτὰ 15 διολλύναι ; 
εἰδὼς διώλεσ᾽, ϑορῇῃ. Οπά. Ἐ. 818. 

796. γε. (γε, πὰ ἃ βαογίῇοο 97 σοῖο ἡ φόνον σῸΘΒ ψ ἢ θύσω 
8Πα ταρἄξας ; θύσω φόνον Ξε θύσω θυσίαν “γυναικῶν φονευομένων. ἘῸΥ 
[15 86 οἵ γε ἴῃ δα ἀϊηρ' Βοτηθύίηρ ὕο [6 ϑἰϑίοτηθηῦ οὗἩ [6 Ῥυθν]οὰβ 
ΒΡΘΔΚΟΥ οὗ, Το 1412, Οιεδί. κενὸν τόδ᾽ ἄγγος ἢ στέγει πλήρωμά 
τι; “4{η8. σά γ᾽ ἐνδύθ᾽, γε8, απὸ ψοι" σαγηιθηΐδ ἴοοθ. ὃο ἴὴ Νίαα. 
817, Μεάφα, οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. ΟἼογιιδ, σὺ δ᾽ ἂν 
γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή. ΤῊ. ἀϑᾶρθ δαῦπμουβοβ 0ῃ6. οοΟΥΤθούϊοι 
οὗ γε ἴῸ δέ ἴῃ ορῇ. ἀπύ. ὅ18. ΑΝ, οὐ γάρ τι δοῦλος ἀλλ᾽ 
ἀδελφὸς ὥλετο. ΚΡ. πορθῶν γε τήνδε γῆν, ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. ἴπι 
ΑτΊ ΡΙαῦ. 164, δοῷῷ., ὝὙΕ ΟΟΟΌΤΒ ΒΘ θη {Π1ὴ65 ἴῃ ἥν 11η68, Θδ ἢ Εϊπὴ6 
τὐτοαποίηρ᾽ 8 ΠΘΥ βύαϊοτηθηῦ δ α]ηρ βοιηϑύμίηρ' ἴο ὑπ 6 ῬΥΘορα]ηρ. 

797. τἀράξας, ἀφαζέηρ ἀδαϊἥ, αν απὰ εὐἰάς ἐπ ΟἸἐμαογον᾿ 8 αἀοἶϊ8. 
ταράσσειν -εΐο 807) τ, τοί 10 αἰΐοιῦ ἴο γεδέ. Αθβοῇ. πο. 822, γόος 
ἀμφιλαφὴς ταραχθείς τε ὦ ἰαηιοηξ γαϊδεα “ηϑραγίησίν. ΓῊΪΒ 15. 068 
ὙΟΤα ΔΡΗ]Π1οα τη Ορά. Β.. ἰο ΤΊγοβαβ, 7π0 ἡὐοιϊα πιοΐ αἴΐουυ ἐο γέδὲ 
{η6 ΠΟΥΡῚΌ]6 ὑχαίῃ οὐ ονιάθηοθ ψοὴ σου] ὨΘΙΌΠΘΥ Ἰηγ]θ. ὩΟΣ 
τορασίαΐο ογθάθῃοβ. 

799. ἐκτρέπειν, “ἴο ἔχ ἀν (4516) ὑΠ 6 ῬΌΟΚΊΟΥΒ οὗ Ὅγαθ5. ὈΘΙΌΤΘ 
[86 Μδβθηδαβθ᾽ ψϑηᾶ5.᾿ χα 5ῃου]α 587 ἴο “Ἰουου ̓  οὐ “ατορ᾽᾿ [ῃ9 
Β0161α8 Ῥοίογο [π6 {ῆγτηβα ; οἷ. ὑποχωρεῖν τινι. 
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800. ἀπόρῳ γε, “τη ηδροδ ὉΪ]6 Ἰηδθθα 15. 15 βύσσου Ὑ10]} 
ΏΟΙΏ γγο 816 Ὠδιηρογοα ᾽ ; {89 84]. 15 Ῥυϑαϊοαζινϑ. 

801. οὔτε δρῶν. Α58 Ἡδιτη. Ὠὰ85. Ῥοϊηΐθα ουὐ, [158 1016 οχ- 
ῬΓΘΒβίοη Ξε οὔτε δεδεμένος οὔτε μή, 'ΤῊῈΘ ΔΓ {Π 6815 Ὀθύνθθη δρᾶν ἀπά 
πάσχειν 15 8. ανοῦνύθ τιϑᾶρα οὗ ἴῃ ΟὙθοῖκ5, δηά 15 οἴξθῃ Ἰηὐγοα ποθ 
δἰτηοδὺ ἰο ὕΠ 6 το ααϊοθ οὗ 16 586η886. δ5ο 1ὰ Τπο. ὕΠπ6 Ἰηθν180]6 
ΔῈ ὉΠ 6515 θούνθοῃ λόγῳ δηα ἔργῳ οἴὔθῃ τη8 Κ65 {8 βϑηῃΐθῃοθ ΥγΘΙΥ͂ 
ΟὈΒΟΌΓΘ, 
808, δουλεύοντα. Οἵ, Ηξ]. 1428, ἥκιστα" μὴ δούλευε σοῖς δούλοις, 

ἄναξ. ἘῸΓ δουλεία -- δοῦλοι οἵ, φυλακὴ -- φύλακες, ν. 869, δῃηὰ 
ΤΉθο. ν. 28, ἢν δὲ ἡ δουλεία ἐπανιστῆται. 

808. καὶ μὴν 15, 1 Τ1ηΚ, Βοπηᾷ ; 10 15. ἃ ΘΟἸΙΏΤΩΟΙ [ΟΥΤΊΌ]α, ἴῃ [ἢ 
56η88 οὗἩἁ ᾿πὐγοαποῖπρ' Βοιηθύ]ηρ' ΠΟΥ, 6.9. ἃ ὩΘῸ ΔΥραΙηΘηῦ, ΟΥ {Π6 
δηὐταηοο οἵ ἃ ΠΘᾺ Ομαύϑούου οἡ 016 βίδρβ, Οὐ ῬΏΘΩ ΟὯΘ βΡ6ΆΚΕΙ 
ὈΠΟΧΡΘοίβαΙΥ ἄΡΎΘΟΘ5. ΙΓ, σομοθᾶθ5. ἴο, ΟΥ ΠΟΙ 1165 Ὶ ΔΗ ΔΠΟΤΉΘΓ. 
ΟΕ, βορᾷ. ΕΠ. ὅδ4, ἀλλ᾽ ἣν ἐφῇς μοι. .. 44η8. καὶ μὴν ἐφίημ. ΑΥ. 
Ῥ]αύ. 418, μὴ νῦν διάτριβε. ..... καὶ μὴν βαδίξω. ὅο ἴῃ Βδ81η. 
825 Δῃηα 907 τῆ 686. Ῥδυ 0108 ΟΧΡΥΘθ8. [Π6 Ὑ1Π|ΠΡΉΏ658 οἵ [16 ΟΠΟΙῸΒ 
δὴ ἘΥΊΡΊ 65 ΤΟΒΡΘΟΙΨΘΙΥ ἴο ΘΟΙΏΡΙΥ ὶῦ ἢ Τῃ6 βαροθϑίοηβ Τηδάθ, 
ΘΟΙΉ  ὕ  Π165. ὉΠ.6 ΘΟΙΏΡ] 1806 ἀοθ5 ηοῦ 81186 ἔτοΙη ΠῚ οὗ Βθη τ 6 ὗ, 
6.9. ϑορῃ. Ορᾶ. Ἐ. 844, θυμοῦ δι’ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. «4{π8. καὶ 
μὴν παρήσω γ᾽ οὐδέν. Τῃ ϑορῃ. Απύ. 221 καὶ μήν Πὰθ Ῥούῃ {88. 
ΔΌΟνΘ τηθαη]! 95; ἰὉ ἤγϑῦ ἀρυθθβ Ψ1ῸΠ {Π|6 ῬΥΘνΊΟΒ. Βρθαΐτου, δηά 
ὑμθη δά βοῃηϑίμβίησ, ΧΟ. οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς θανεῖν ἐρᾷ. 
ΚΡ, καὶ μὴν ὁ μισθός γ᾽ οὗτος. ἌὟΒΘΕ καὶ δή 15 υϑδοά ἴῃ {15 ΑΥ̓͂ ἴῃ 
ΘΏΒΥΨΘΙΊΩρ,, Ὁ ΤΊΘΥΘΙΥ αϑϑθηΐβ ι οὰῦ Δ }Υ Ἰάθα οἵ Ἀποχρθοίθα 688. 
ΑΥ. ἂν. 175, Π. βλέψον κάτω. Ἐ.. καὶ δὴ βλέπω, εὐοἰ, 2 οην ἰοοζῖρρ. 
Ὑθα {Π6 ψοτὰ 15 τϑροαύθα ἴῃ ἀβῆδηορο, δ᾽ οὖν 15. 864. Α. οἱ δ᾽ 
ἐδίωκον κἀβόων. Δ. οἱ δ᾽ οὖν βοώντων, ἐλιόην [δέ ἐβδηι δῃομέ, Αὐ. ΑΟἢ. 
185 ; οἱ δ᾽ οὖν γελώντων, ϑορῃ. ΑΙ. 901. “Υ᾽ (6. γοὰ δπηὰ {868 
Βδοομδηῦθβ), 5ϑᾶγὺ8 Ῥϑηῃίμθαβ, “ᾶνο τηϑᾶθ {18 οοχηρϑοῦ, 80 ὑπδὖ γ8 
ΤΗΔΥ͂ ΤΟΥ͂Θ] ὉΠΙΠ οΥΓαρ θα]γ ᾿ (1.6. μαγ ὑγθδοἢ ΥΟΌΒΙΥ οΟὔοΥθα 1η6 
γΟᾺΪ 814, 50 85 ἴο σϑίῃ 8 ΟρῬΟΥ ΙΓ ἴον ἀοδίσουιμηρ ὑΠ6 1 ΙΤΡον 
Οὗ γοῦν Τ6 7615). “Αὐουὺ ἐδαΐ᾽ (86. τὸ βακχεύειν ἀεὶ), 58 015 11ΟΏ 518 
1ῃ 15 ἀϑβθτηθα οπδγϑούου οἵ Βαοοηδηῦ, “1 λανα τηδᾶθ ἃ οοτηρϑοῦ 
ΜΠ Θιοηγ θα. ΤΠΘ τηϑϑηϊηρ' 15: Ὑ0Ὁ 816 ΤΙ ὗ 1ἢ βαγίηρ 1 ἤδΥΘ 
τηϑιἄθ ἃ, οοηρδοῦ, ῃοῦ όνονοῦ ΜΙ ὑῃ 6 ῬΘΙΒΟΩΒ ΠΟΙ [Ὁ 16 οὈ]θοῦ 
ὍΏΙΘἢ γοῖ ΒΈΠΌ0ΡΟΒΘ; [1.5}4]] αἸχανα Ῥτϑοῦ86 [Π 6 ΤΟΥ Β Πρ οἵ ΘΙ ΟΠ 5118, 
ΜΠ αΐθυου γο ἄο. ΤἼθ ὉοΪά αὐίθυϑηοθ ὩΘΔΙΪΥ Πὰθ5 ἰῃ6 οἴἴδοῦ οἵ 
ο]οβίαρ {Π6 Ῥᾷυ]ον ; θαὺ ΠΙοηγϑ115 ΤΠ] |Κ65 ἃ ΤΠΟΙΘ ΘΟ ΟΘΒ5 [Ὁ] ῬγΌρΟϑ8 
ἴῃ γ. 810, ΤῊ οοργιϑίβ τηϑ ὺ ἤᾶνο ὑπουρῃῦ {μῶὺ τοῦτό γ᾽ ἐστι 
Ὑγ 85 ἃ Ο14.55108] δα αν] θὴηῦ ΤῸ ὉΠ ΡὙΘΙΩΤΗ ΔΙ 18 1᾿Β ῬΏΤΔΑΒ6 τουτέστιΞετ.6. 

810, ἃ. ΤῊ Ἰηὐθυ]θούϊοῃ 15 οἴὔθῃ αϑϑα ἴο ἀδθργθοαίθ [Π6 οἱοβίῃρ 
οὗ {π6 βυῤδήθοῦ ; ἢ6. 8115 Ῥϑοῖζ Ῥ., ψῆο, 8 Τηδ ῦ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἢδ8 
ΘοΙητηθηοοα ἴο Ἰηογ8 αύᾶῦ. ΟΥὗὈ, Η6]. 445, ἃ, μὴ προσείλει χεῖρα, 
{ῃ 6 ο]ὰ οχηδ Ὠδυίηρ' 18ὺ 5816 ἄπελθ᾽, 
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814. λυπρῶς 15 ὈούξοΙ ἰάθη 88 τϑίουυϊηρ ἴο εἰσίδοιμι ἴδῃ ἴο 
ἐξῳνωμένας ἃ5Β Μαύνῃ. πηδοιβίδημβ. ἘΘΥΤΔΏ 5. 51 Π1016 οχρϑαϊθηῦ 
οἵ βαρριψίηρ ἃ τ 7κς οὗ ᾿ῃ ουστορα οη Οἰθατθ ἋΡ 811 αἸΠΠΟΆ]Π168 : 
λοι ϑῃοιζα 1 ἴοοῖ οὐν ἐδιόηυ «οἱ, σγίοῦ ἦν ἐμοῖν ἀγιηβθη, γουοὶβ 3 ἴο 
ὙΏΙΟ. ὑΠ6 ΔΏΒΘΙ 18, λοῖῦ οοιϊα, ψοῖ ἰοοῖ; υἱέ, ρμίθαδιγε ογν ὦ 5ιρ}ΐ 
ιὐδοῆ, δβηαϊζ ὃ6 80 δύ{67} ἐο ψοιν 3 πικρά ταϑθϑῃϊης ποῦ ΟΠ]Υ͂ Οὐδίαδίοξϊ, 
ἰοαξμϑοηιθ, Ὀὰὺ 7γανοῆέ εὐἱξ, γοῤγιδιυξίοη, ἃ5 ἴθ Μοϑᾶ. 598, πικροὺς 
γάμους. λυπρῶς 15 ΘΘΏΘΙΆ]]Υ οὈ]θοίϊγα, Ὀαὺ λυπρῶς ἔφερε (ἴῃ [Ὧ6 
Β ] θοῦ 5688) 18 ἰουμὰ ἴἢ ΒΌΡΡΙ. 898 (τὸ τούτων λυπρόν Ἰη- 
ΒΌΡΡΙ. 88 15 ποὺ ἐλθὶγ σγίοῦ, Ὀὰὺ ἐλ6 αἰδίγοδδίηρ αρροαγοῦοθ τὐλτεῖν 
ἐμθυ γγόδοηί)ῆ. ΤΓῚ δοοορίθα Μαυΐδθ᾽ 5 οχρδηϑίίϊοῃ, ᾧ νου] τϑϑᾶ 
λυγρῶς, ὙΏΪΟΙ 15 οἴδοηῃ οοῃϊουηδοὰ ὙΠ λυπρῶς, 6.9. ἴῃ ΑΒΒΟἢ. 
ΟἸιο. 885. 

816. σάφ᾽ ἴσθι, 50. ἡδέως ἂν ἰδεῖν ἐμὲ αὐτάς. 
819. ἄγωμεν οὖν σε, Ὀ]τν, ἴοΥ βίη. δ51ὴ 949, κἀπιχειρήσεις ; 

διέ εὐἱΐζ ψοῖν γοοϊίζμ τνδγυζεγο οην ἐδ 7ογηεμ 32 ΟἿ, Ἤρφτγϑοὶ. 498, ἐν 
τῷδε κἀχόμεσθα σωθῆναι λόγῳ; διυιέ ἐδ 1ξ γοαζίψ οὐ ἐΐι6586 ἐθγηι8 ἐδιαΐέ 
οὐ 8ογοέμ ἀθροπαϑ ὁ Απὰ 580 1ὴ Ρ]δΐο, καὶ 15 πιο δὖ {π6 Ῥασιπηϊηρ 
οὗ ἃ βϑθηΐθηοθ ψλῦ ὉΠ6 ἴπτηρ6}., καί μοι ἀπόκριναι, διυιέ αὐυϑιῦϑη' 6 
μοῦ. Ὧθ68 ποΐθ οἡ ν. 840. 

820. 60 Αἀῃ. Οὐ, 1 να δοοορίθα Νϑαοκ᾿β οοη]. Ρ. 5805, Ζ1 
σγμᾶρσο ἐδ6 ἐζηιθ ψοὺν αγὸ τὐαδίζυρ, .[ τὐοηξ ἐο σοὸ αὐ ογόθ. οὐ ψου]ὰ 
ὩϑύαχΑΙγ αν ὈΘθη 1ηβου θα ὈΥ ἃ οοργ δύ, το αἸὰ ποῦ ἀηαογβϑίδηα 
8 τγοταβ οὗ [86 Τοχῦ, δα ΡΟ ΔΌ05 Βα ρΡΡοββα ῃδῦ σοι οου]α 6 6114 66. 
1015 ποῦ Π|ΚΡῚγῪ ὑμαὺ Ῥ., ψῇο ΘΧΡῬΥΘ5868, ἴῃ γν. 811, 818, 50 ΘΔΡῸΡ 
Δη Χίον ὕο ψιῦη685 6 Ὀϑοοῆϊο γ6 615, 5] ΠΟΥ͂ Β8Υ͂ ΤΊΘΥΘΙΥ, τυ. 
ἔζηνο 5 αὐ ΨΟΏΥ 8ογυΐοο, ἀο ποΐ ζωμὸν .] γεσαγαὰ ἐδι6 αανοηἔν76 ὧϑ Ἠ1676 
τὐαϑδέα 07 ἐδηι6. 

821. βυσσίνους, “ταϊπηοηΐ οἵ ἤἥπα ᾿πθη.᾿ Τὴ Ἡδο, 111. 47 Ἰίπθῃ 
δ οοὔδοῃ 816 τηϑηθ]οηθὰ τορθύμοσ, θώρηκα λίνεον κεκοσμημένον 
χρυσῷ καὶ ἐρίοισι ἀπὸ ξύλου (οοἰζοῃ); πον Ηαΐ, 8808, 11. 86, {πΠᾶὺ 
[8 Ἰηυτητη 1685 ΟΙΘ ΥΔΡΡΘα 1ῃ βνδίθιηρθ οἵ σινδόνος βυσσίνης ; 
Μ)6 ΚΠΟΥ͂ ὑῃαῦ Ῥθ89 παρ Ό 95 616 ΟὗὨ 116 ; ὑμευθίουθ δ δβι8 Ὑ7Ὰ8 
ἴον Ἠαῦ. ἃ Κιπα οὗ ζύιθῃη. ῬΟ]αχ 08115 ὄψδϑιιβ οοὐύοῃ, θα γοραχαβ 
οοὔϊοῃ 85 ἃ ἰμα οἵ ἸΙηθη, Ὀαὺ ὉΏΙΟΙκον, ἡ βύσσος, λίνου τι εἶδος παρ᾽ 
Ἰνδοῖς ἤδη δὲ καὶ παρ’ Αἰγυπτίοις, ἀπὸ ξύλου τι ἔριον γίγνεται ἐξ οὗ 
τὴν ἐσθῆτα Λίνῳ ἄν τις μᾶλλον φαίη προσεοικέναι πλὴν τοῦ πάχους. 

822. τελῶ, 110. 1 Ῥᾶγ᾽ (δ Χ685), ἴῸ} ἰῃηβίϑῃορθ εἰς ἱππάδα τελῶ 15 
ΟἽ δτὴ ταῦθα ἃ5 Ὀ6]οηρίηρ ἴο {86 οαΥΙΥΥ ἡ ; ὕμθη ρθῃ. “ἴο Ὀϑίοῃρ' ἴο 
8. 61455,᾽ 8η 6 Π616 “ ἔγοϊῃ βϑίηρ ἃ τἸῆϑῃῃ 5}8}} 1 ὕπχη ἰηὔο ἃ οΙηΔ}.᾽ 
Οδγιηθηΐβ οἵ δυϑϑι5 ὙΘΥΘ ἽΟΓῚ ΟΥ̓ ΟΙΏΘη ΟἸ]Υ. τελῶ 15 ἔαῦ. 

825. ἐξεμούσωσεν. ἐξεπαίδευσεν, ἩΘΞΥΟΉ. 
888. μίτρα. διάδημα. ἢ ζώνη, ὅυ]4. διάδημα. ζώνη. θώραξ. 

ταινία, Ἠοδγοθ. Τὰ ἰαδὺ 15. ΛὍ.6 βθῆβ ἴθ ὙΏΙΟΩ {μ6 οι ΟΟΟΌΥΒ 
Ὠογθ τε ϑηοοά. 

886, ΤῊ 11Π6 15 ατπιούθα 1 δα1Ἃ85 ΨΊ ἃ βθοοηᾷ, ἄρσην πεφυκὼς 
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καὶ γένους ἐξ ἄρσενος, αὺ [8185 ου]α ᾿πίουαρῦ {86 δὐἑομοηιμέμία 
Ὦθτθ. Τίβ Ῥίδοθ ΠΟ ΘΒ] ΟΠ ΘΌΪΥ 15. ἱΟ ν. 852, [6 5 υ}}] στ οὗ 
ὑμαῦ Ἰῖπμθ ἴο ν. 886 δανίπρ' οαυβοα {8 τηϊβύαϊζθ, ὅθ0 ηοΐθ οἢ Ὁ. 
88. 

887. Ὁ. διοά γοῖν εὐὐϊ οαλιδ6 Οϊοοαδἠεα, 97 ψοῖν δη 67 ζπίο ἃ 
δἰγιισοῖο εὐὐέ ἐπε Βαορομαθ (ὃψ σοΐπρ ορϑηῖψ). Ῥ. ὐϊρλξ; τὐ6 ηυινδέ 
γϑέ ρίαγ ἐπα δρύ. Βαυῦ [815 15 απ1:8 ἀη88 158  ΥὉ} 1ῃ ΘΧΡΡΘΒΒΙΟΙ, 
ἴοΥ αἷμα θήσεις ἴῃ ὑΠ15 561856 15 ποῦ Ῥ818116]1868 Ὀγ Ἰοῃ 1260, ΏΘΙ6 
[86 νγογᾶβ τάθϑῃ “γοὰ 011] Ὀσ]ηρ' Ὀ]οοα-ΟἼ1] ὉΠ 6585 ΟἹ ὙΟᾺΙΪ ΤΩ ΓΘ Θυβ᾽:; 
ὯΟΙ ὈΥ φόνον τιθεῖσαν, δ. 1228, ἴον φόνον 8): αἷμα ἃ16 ποὺ οο-Θχίθῃ- 
ΒΙγ6 ; ΠΟΙ ὈΥ Ιῥρ. Α. 1418, ΏΘΡ6 η6 ΘΧΡΥ ΒΒΊ0η). 18, ἃ5. ἮΝ βο]θῖῃ 
γΟΙ181 8, ἃ ΤΟΙ] ΊΒΟΘΏ06 οἵ ἀγῶνα τιθέναι. ΜΟΥΘΟΥΘΥ 811 ΘΟΠΘΟ]ΟᾺ 
οὗ Ὁῃουρῦ 15 δβοαῦ οτη Πη6 Ῥαββᾶρθ 8ἃ8 1Ὁ βίαμαβ, 80 ὑμδὺ 00}- 
7θούασεβ ΠΚα δεύσεις ἕο θήσεις ΥοΙηΘαν ΟὨΪν 06 Ἰθαβὺ βϑυϊοιβ οἵ Π8 
ἀοξοοίβ ἴῃ [Π6 γϑῖβθ. 1 σἸδαϊν ῬᾺΌ]15 Τποιϑίοσο {π6 [ο]ονὶῃρ 
ΘΧΟΘΙ]θηῦ ΘηΔ ]γ515 οὗ ὑΠ}6 τηϑϑηΐηρ οὗὁ ὅπ6 ραββᾶρα ὉγῪ Μι. Ἠοιβϑῃ, 
ὙΠῸ ἢὰ85. Κἰμα!ν οοτητηπηϊοαῦθα. ὕο τὴ6 ὯΪ5 ὙΘΙΥ͂ ῬΓΟΡΔ 16 γοβϑύοσδ τ] ἢ 
οὗ [86 γ 6.88. 

“ΤΕ γ6 616 5ῃον 0818 βαθίοῃ οὗ ἀϊδ]οραο--- 

Π. 1 οουὐ]Ἱὰ ποὺ θθαῦ ἴο ρᾳῦ οἡ ΜΟΙΠΘΗ 5 Ο]οὐ 68. 
Δ. : : : ; : 
Π, ὙΥ811} βαϊὰ : νγο τητιϑὺ ἢγϑὺ ρῸ δ ΒΡΥ͂ ὕθθια ουΐ, 

8 616 βία ἴο οίνο {π6 βθηβθ οἵ {{|6 τηϊββίηρ σϑῖβθ, 1 ὉΏ1Η1Κ 16 
Βῃοι 4 ἄο 50 ψιῦποὰαῦ ταποῦ ὑχοῦθῖθ: “41 γοὰ 816 Γθοορη θα γοὰ 
Ὑ0111 6 1 Πθοραιαν,᾽" οὐ {ῃ8 116. Ἑνθῃ 1 Ἰοη 122, 1260, 1. Α. 
1418, 8η4 Οὐ. 888 ψου]α ΔἸ ορ 6. 750} αἷμα θήσεις, ΨΙΟΏ 1 ἀο 
ποῦ 1 η]ς ὑΠ6Υ 011], 5011] ψγ βου] ΠΘΥΘΙ Ἰηβουῦ ΔΗΥ͂ ΒΌΟἢ ΤΘΙΏΔΙΚ 
85 ““Βαεΐῦ γοῦ νι} οὔ8θ Ὀ]οοῦβῃθα. Τὸ οϑὰϑ8 Ὀ]οοαϑηθα ῬΘη ΘΒ 
15 βύθδἀϑυ]Υ Ῥατροβοᾶ : 796, θύσω, φόνον γε θῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, ] 
πολὺν ταράξας ἐν ἹΚζιθαιρῶνος πτυχαῖς ; δὖ 809 Π6 Ὧδ5. ἢη81}Υ το]ϑοῖβθα 
ΘΙΟΏΥδιι8᾽ ΟῚ το ὈΥηρ Ποτὰθ 16 Ῥδοομαμὺβ ῬΘΘΟΘΔΌΪν ; δηα {ῃ6 
πρῶτον οἵ 888 5Βῃονγδ ὑῃϑὺ ἢ6 15 5011] σϑϑοϊγϑᾶ οὐ Πού ϊηρ, ΟὨ]Υ ἢ 6 
οομβθηΐβ ἴο ἃ ῬΓΘΙΪΙΏΙΠΘΥΎ ΟΌΤΏΘΥ οἵ οὈβουνϑύϊοη. 1 ἀο ποῦ 8566 
ὑμαὺ {16 ψουὰβ ὁ8ὴ ῬΟΒΒΙΟΙΥ τθϑῃ ““5ῃ64 ψοι7 οὐὔπ Ὀ]οοᾶ,᾽ δηᾷ 
Ἰηαορᾷ 1Ὁ ἀοο8 ποῦ βϑοῖη ἴο βᾶγθ βεθὴ βυρροβύθα ὑμδὺ {πῃ 6 0. 681. 
ΤὨΘΥΘΙΟΥΘ 1 ΦΏΙη]ς Π6 γοῖθ6 νγὰ8 ὑῃ15: ἀλλ᾽ εὐμαθὴς εἶ συμβαλῶν 
Βάκχαις μάχην ; ““ὙὙΒαῦ! Μ1] γοὰ ρὸ δῃα Ὅ6 Τϑοορηθθα δη6 701} 
Ῥαύῦ]6 ψ ἢ ὉΠθὴὰ Ὁ 8 Του η6᾽ οὗ [ῃθ ἀδηροι δἰσοϑαν ροϊηύθα οαὖ 
ἴῃ 828, μή σε κτάνωσιν ἢν ἀνὴρ ὀῴφθῃς ἐκεῖ. ““ΑἮὮ, γοὰ 5870 νν6}},᾿᾽ 
τούσδ Ῥϑαῆθαβ, “1 πγαϑῦ ἀοίδι ὑμ8ῦ ; χα τηπιϑῦ τθοοῃποιῦγο ἢγϑὺ ἢ: 
δἰτουνγαγαβ 1 11] οὸ 11 ΤΥ ΔΥΊΩν.᾽ 

ἽΝ Δ ΟἸς᾽ 5. σομ͵θούαγθ 15. εὖ μαθήσει, τὶ ΜΜΙΟΏ. οἵ. ἘΠ] ΘΟ 5 
ὈΥΠΠΘὖ τοϑλογαίζοῃ οἵ ἐπὸν μαθήσεται ἴογ ἐπ’ ὄμμα θήσεται ἴῃ ΘΟΡΉ. 
ΤΎΊΘΟΉ. 618. 

899, γοῦν, αὐ αἷΐ ουοηίδ. Ὅὅο 1ῃ ν, 698. ΟἿ Αν. Κα. 87, περὶ 
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πότου γοῦν ἐστί σοι; αὐ αἷΐ ὀυοηίβ γον αὖό 7ΟΥ αγίδύπ δοηιοέδίης 3 
ὙΏΘΙΘ ποτοῦ ΒΘΘΙῺΒ ὕο Ὀ6 ΨΙΟΠΙΡ. 

840. καὶ πῶς. καί ᾿Ἰπμοποαίϊνο ἰηἰγοάποθδ 8 ΟὈ] ΘΟΌΟἢ : τῶν, διέ 
λοιῦ οοιϊά 12 Οἷ, Ῥποθη., ποτ καὶ πῶς (ΤΡ  γἱπρ 8 ΟὈ]ΘΟ101) 
ΟΘΟΌΠΒ ἴῃ Υ. 1847, δηα πῶς καί (ΒΙΤΩΡΙΥ ἀβκίηρ [6 ααθ5010}}} 1 τ. 
1864. ΟΥ «180 Ατ. Αοῇἢ. 86, καί τις εἶδε πώποτε βοῦς κριβανίτας ; 
ΞΌΡἢ. ἘΠ. 286, καὶ τί μέτρον κακότητος ἔφυ ; παν, διυέ γι Ἡυΐδονῃ 8. 
ἐηγηϊζίο; ῬὨΪ]. 1248, καὶ πῶς δίκαιον - παν, δι ἔοιῦ οαγν ψοῖν οαἰέ ἐέ 
7ιι8. : 

848. Τὰ βοῖηθ δἀᾶ. 158 νϑύβθ 8 σίνθῃ ἰο Πΐοῃ., 8π4 ῃ8 ποχῦ 
ἴδγθο το Ῥεῃῦμθαβ; θαὺ 15 15. οαὖ οἵ Κοορίηρ ψι {6 βἰδίθ οὗ 
τηΐϊπα ψΏΟΩ Ῥοαίμθαβ 5μον5 ὑπγουρῃοι μ6 ἀϊδϊορθθ. Ηθ 15 
ἐῃγουρποαὺ ᾿ἰσγθϑοϊαῦθ, ψνὮ1]16 θη. 15 ἤστα πᾷ ἀουθυτηϊημθά, ΤῈ 
ΤῺ58 Π6Ι6 ροἷνθ ἐλθόντ᾽ δη βουλεύσομαι, νοι ὙΝ ΘΟ ΚΙ θη Ῥτθβθηῖβ 
ἴῃ 215 ἰοχύβ, βῃρροβίῃρ ὑῃαῦὺ Ῥϑηΐῃθαβ, ἴδον Ῥγοροβίηρ ὑπαὺ ἐλόν 
ἔισο ΒμουΪα τούτη ὕο πὸ ἤοιδθ, τ βοῦγοα 10 ψζηιϑδο ἢ ὕμπ6 ἀπ οὗ 
ἀροϊαΐηρ οα ὑμ6 Ὀθϑὺ οοῦτβθ. ΤῊϊβ 15 βοτηθύ δῦ [μοι], ἀπ ἃ {Π 
οοηϑύν. 15 ἀου οὐ] 1ῃ {6 ΔΌΒθμοθ οὗ ἃ αἰβυ! Ὁ] Ῥᾶγ8116] τι586Ρ8. 

844, ἔξεστι, Α ἴοτπιαϊα οἵ σοι] δηοθ. [Ὁ ΟοοΌΥβ ἴῃ 8. 511] 
Τγ018 5 κιηρ ἀ86 10 ΗΠ]. 442, Ποῦ Μη θίααβ, ψὶοαῦ ουθῃ 81. 
1018 απθϑύϊοη ροίηρ' ὈΘἴοτθ, βαγ8, ἔξεστι" πείσομαι γάρ. ΟἿ. 4150 
Ηδρο. 288, ἔξεστ᾽, ἐρώτα " τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ. ΟἿΆ Ζοοέ, “ΝΟΥ 
Ὑ611,᾿ ΡΙααῦ. Μ1]. ὅ86, δηα 8 δητδίηρ ράδβαρθ Ίη ὑπὸ μασι, ἵν. 6, 
5-17, ΏΘΙΘ ζίοοηξίω ταθϑιβ ὁ γΟΌΣ Βα ]ηρ᾽ Ζοοί,᾿ “ὙΟῸΓΙ ν ΥΥ - 6 111πρ.᾽ 

847. βόλον. βόλος. δίκτυον, Ἠθδγοῇ. καὶ φελλὸν κρυφίων σῆμα 
λαχόντα βόλων, Απτῃ. ῬΑ]. νἱ. 192. βόλος τηθϑηβ (1) ηεΐ, 8.3 61 ; 
(2) 86 εαδέ οἵ ὕπ6 ποῖ, δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει, 'ΆΘοοΥ, 1. 40 ; (8) 
6 φγὸψ οδαρσῃῦ ἴῃ ὉΠ86 δῦ, 8ἃ5. ἴῃ ΕΠ, 582, ἢν ἐκσπάσωμαί γ᾽ ὃν 
μετέρχομαι βόλον ; (4) λέγεται δὲ βόλος ὑπὸ Κρητῶν καὶ ἡ διὰ σαγη- 
νείας ἄγρα, καὶ ὁ τῶν κύβων καὶ ἀστραγάλων, ἩΘΒγΟἘ. ; (6) ὦ οαδύζηρ 
οἵ τϑοΐῃ, Αὐἱϑύοῦ. 

848. ἥξει δὲ βάκχας οἷ βαρβάρους ἀφίξομαι, 1858.ὃ. Α58. Ὁ. 
ϑδηᾶγϑ Οὔβουγθθ, ὕπ6 δχύθηβίοη οὗ [6 δοοῖιβ. οἵ {86 ρίαδο ἐο εὐλϊοδ, 
ἴο {π8 δοοῦβ. οὗἩ [86 967807}.5 ἴο τὐΐοην 15 [Δο1]1Ὁαὐθα ὈΥ [Π6 Βα θβθαπϑηΐ 
οὗ, τὐῆογο. Νοῦ ὉΠΙΪ ΚΘ 15 Ἴλιον. . , βαίνουσαι ἴῃ Ττο. 128 ; μὰ 
γγ76 τησιϑὺ ΤΟΙ ΘΙ 61 ἐμαῦὺ {Π15 δοοιιβ. οἵ {86 ρ6γϑογν 0 τὐδιοην ὙΓᾺΒ 8, 
ΘΟΙ 501. Ομδγδοιουίϑυϊο οὐ Τὰαγ., ΜΘ. ογθη αὐὐγαοῖοα ὑπο τ] ]10Ὰ]6 οὗ 
Αὐ᾽ϑύορῃ., στο ψτῖύοβ ἴῃ. ΝᾺΡ. 80 ἀτὰρ τί χρέος ἔβα με ἴῃ ἃ ῬΥΟΑΥ͂ 
οἵ Εα1., 85 ὕ86 ὅ6}0]. 6115 8ι. ΝΘΑΡΙΥ 88 Ὠδιβἢ, ἴοο, 18 βᾶθι νηδύν 
1η 8627. 

861. ἐλαφράν, γγαγιάίο. ἩΘΒΥΟὮ. οχρ]αΐπ5. ἐλαφρία ὈΥ͂ μωρία ἀπὰ 
ἐλαφρά ὮὈΥ τὰ μὴ βαθέα. ἢ κοῦφα. ἌΝΏΘΙο τὰ μὴ βαθέα-ετὰ ἀσύνετα ; 
ἴου Ἡδϑυοὶ. ΘΧΡΙ. λευκαὶ φρένες 5 μαινόμεναι, δια μέλαιναι φρένες 
85 αἱ βαθεῖαι καὶ ἀγαθαί; δια ὅ080). 1]. 1. 108 βᾶγ5, αἱ ἐν βάθει 
κείμεναι καὶ συνεταὶ διάνοιαι. ΤΪ5 (85 γΧ06}} 85 [6 ἢ κοῦφα, οἾΎΘΗ ἃ8 
8 ἰπἀοροηᾶαθηῦ τηθϑηϊη σὴ) 18 ἀθοϊβῖνα αραῖηδι 6 Ῥτοροβθα οἤϑηρθ 



ΝΟΤῈΜΒ 118 

οἵ βαθέα ἴο βαρέα ἴτι {Ππ5 Ῥα58806 οἵ Ἡοσγοῆ. Ηδ ὨονσΟνΘΥ ΘΧΡ] 815 
ἀβαρής. ἀσύνετος. ΟἿ. Νοπῃ. Ἰ)ΊοΉ. χὶῖν. δὅ7, θύρσον ἐλαφρίζοντα. 

8δὅ2. θελήσῃ, Α14. θελήσει, ῬΡ. οὐ μὴ “Ίτ {Ππ| δι. Τα. ΠΘΥΘΥ 
αογυῖοα, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ 7ογϑία5. (45 δῦονϑ, γ. 848), ἀΏ1655. 06 τϑϑάϊηρ Ὀ6 
οοττϑοῦ ἴῃ ϑὅόριι. ΕΠ. 1052, οὔ σοι μὴ μεθέψομαί ποτε; ΑΥ. βδῃ. δ08, 
οὐ μή σ᾽ ἐγὼ περιόψομαι ἀπελθόντα; ϑορῃ. Οθά. Ο. 176, οὔ τοι 
μήποτέ. .. τις ἄξε. Τὰ δ ὕνγο οαβθθ ἴπ ΟΡ. ὕμ8 τῃϊβύακϑ 
τηϊρηῦ ΘΑ 5110 Ὀ6 οἡ π6 ρᾶτὺ οὗ [π8 σοργ δύ, 85 Π616 ; 66 8οὺ, 601]. 
ἡγοῦ] δαὐὺ Γπ6 ταοῖσο. [|ἢ ἀν. Βδη. μὴν οι] 6 ΤΟΥ͂Θ ΔΡῬΌΙΟΡΙΊαἕρ, 
ἃ5 ἃ ρογοιμαδύυθ ῬδΥ 1016, 1 οὐ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολκὸς ἦν, 650. 
268 - οὐ μὴν ἐρῶ γ᾽ ὡς ἀργὸς ἣν, Ναῦ. δ8 ; οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ προσ- 
θήσεις τάσδ᾽ ἀράς, ϑορῃ. Οβα. Ο, 161. γε ἢᾶγὸ βθθὴ μὴ ὁο0ῃ- 
ξαβοα τι μὴν ἀρονο, ν. 808. 

85. γένους ἐξ ἄρσενος. ΟΥ Ἐταρ. Α60]. 1ὅ (ΝαΆοῖ), ἴδοιμι δ᾽ 
αὐτῶν ἔκγον᾽ ἄρσεν᾽ ἀρσένων, πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος " 
πλείστη γὰρ ἀρετὴ, τοῦθ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ, [| τὴν ἀξίωσιν τῶν καλῶν τὸ 
σῶμ᾽ ἔχειν. μὰ ραπούααίοα, Π616 15 ΠΟ ΠΘΟΘΕΒΙΌΥ ἴοὸΥ θυ 6 5 
Οἴδηρο ἴο πλείστης γὰρ ἀρετῆς. ΤῊΘ τηθϑηϊηρ' 15 :---ἰλε ᾿ἱρἠοδέ δογὲ 
Ὁ πυοδύϊῃ οοτιδ δύ ἔγυ ἐδιΐ8, ἐϊιαΐ, δοΐγιρ᾽ ροδδε8866, 07 ρεγϑομιαΐ δοαλέψ, υὐὸ 
δἠοιιζα γεϑέ οὐν οτν ρβγϑδίοαϊ 8ιρογλογί οἱ} οἰαΐγη ἐο ᾿ΟΉΟΊ. 

857. ΤῊΘ οΥο.' 15 ἀλλ᾽ εἶμι προσάψων Πενθεῖ κόσμον ὅνπερ λαβὼν 
εἰς Αἰδου ἄπεισι. 

860. ἐν τέλει, Τ]η]655 015 Ὀ6 τορϑγᾶθα 85 --} ατὐΠογτέαξίυθ, ΟΥ̓ 
{ἢ 6 τϑδάϊηρ 6 οηδηρθα ἴο ἐς τέλη, “ἴῃ τϑίθυθῃοθ ὕο ΠΙῚΒ τηγϑύθυθθ, 
6 ψοραβ ἐν τέλει τηυϑὺ ὍΘ 1οϊηθα ἢ γνώσεται, ἃ5 Ἡ οΤΊΩ. Βιροοϑίβ. 
ἘῸΙ 086 ἀηηδύτι 8] οσάθι οἵ [ῃ6 ψοσαβ οἵ, ἘΠ. 1072, γυνὴ δ᾽ ἀπόντος 
ἀνδρὸς ἥτις ἐκ δόμων, ΜΏΘΙΘ ἐκ δόμων τηυνιϑὺ 6. ἐδίζθη 1 ἀπόντος 
ἀνδρὸς. 1. 617, φοβεῖται γάρ σε κοὐχ εὕδει σαφῶς τΞ- σαφῶς γὰρ 
φοβεῖταί σε καὶ οὐχ εὕδει διὰ τὸν φοβόν. Οἶ 4150 Ογο]. ὅ88, μέμφει 
τὸν ἐραστὴν κἀντρυφᾷς πεπωκότα (ΏΘΙ6 ΚΊγτοΙ. ΤΙΊΡΘΉΤΙΥ τοϑὶϑῦβ 06 
ὀἤδηρθ ἤο πεπωκότι), πα ἐῤ. 121, σπείρουσιν ἢ τῷ ζῶσι Δήμητρος 
στάχυν. γνώσεται ὃς πέφυκεν ΜῈ] ὕπθη 06. ἰδίκθῃ τορϑύῃϑυ ἃ8. ἴῃ 
ΘΟΌΡΆ. Οδά, Ἐ.. 1068, εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἴ; 16. 1086, ὠνομάσθης.. .. 
ὃς εἶ, 366 4150 οὔ. ποίθ οἡ 678, Βαὺ {ῃ6 Ὠγρου δύο τδὺ (1 1 
ΒΘΘΙῺ5 ἤοο ἢ815}) Ὀ6 δγοϊἀθα ὈΥ ἰδ κίηρ' {Π6 ββῃΐθποθ ὑπ: λὲ εὐὐῖϊ 
ζηουῦ ἐο ᾿υΐδ σοϑὲ )͵ογν διι5, τοῖο εὐἰίηναϊείμ δἤοιῦβ ἐο ῃνογίαῖβ {6 5677. 
αϑ τὐοῖ αβ ἐ}ι6 ἰογυϊογυξ δΐα 97 δὶδ οπμαγαρίογ. ἴτὰ ΔῊ ο486 ἀνθρώποισι 
τηϑὺ Ὅ6 ἑακθη θούῃ σι δεινότατος Δ) Μ1ΓΠ ἠπιώτατος. ἘΠΤΏΒΙ]ΟΥ͂ 
ΘΧΟΒΙΙΘΏΤΙΥ ΘΟΙΆΡΑΤΘΒ οὐ γὰρ ἡδονὴ, [ γυναικὶ δ᾽ ἐχθρὸν χρῆμα πρεσ- 
βύτης ἀνήρ, ΕὙδαρ. 519; Ὀαὺ ἐν τέλει οδῃη ηοῦ, 88 ἢ6 βιρρδδίβ, ΤΉ 68} 
οηυΐηο. ο γϑα5 δὰ Ὅθθη Εἰ Ππογῦο ρ]αυίηρ 1. ῬΘη Πθα5, Ραΐ 
ΟΣ 15 ὕο ἰβδοὴ ἴση ἃ ὑθυ 1016 Ἰοϑθβοῦ. Ὦγσ, Μαρθαῖγο οὐὐαϊηθα {6 
ΔΩ 6515 ὈΥ τπδκίηρ ἐν τέλει “1 ἢ18 (οἴ ο181) ΟΑΡΘΟΙΤΥ 85 ἃ σοῦ, 
Ὑ 116 ἀνθρ. ΤΘ8 5 “1 Ὦ15 τ δύο ἤο τηθη.ἡ Βαῦ βυοῇ 8. τη] 
Ὁ ἐν τέλει βθθῖηὴβ ΠηΡΟΒ51016. ΤῊ6 ψοτὰβ θεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἴῃ 
ΑΘβ0ῃ. Ἐπιῃ, 561 876 ῬΤΟΡΔΌΙΥ οοΥγαρῦ, δα ΟΟΥΘ ΠΥ ὕοο οὐδοῦτθ ἴοὸ 

ε 
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Ῥυΐηρ᾽ ἢ ον ἄθηοθ, Α 51.112} Δη Ὁ 6515. 15 ΤΟ ἴῃ 761. ΤΏΟΒ88 
ΜΏΟ ΤΘΟῸΪΓΘ ἃ. ΠΊΟΙΒ ΒΠΔΤΡΙΥ͂ οοηὐγαϑίθα ῬδΪ" οἵἨ οἰδαθθ5. ἤθῦθ ἤδνθ 
ἴο οἤδηρθ ποῦ ΟὨΪΥ ἐν τέλει Ὀὰὺ 8180 ἀνθρώποισι ἴῃ. 8. Ἡθχῦ γρ786. 
ΓΠΘΙΣ ν 8 1ΟῈ5 δἰύθηηθῦβ ο [Όγ086 ΠΘγῸ οα ΕΓ. 8ὴ θα γεδ8θα 8}. {ὉΠ 6518 
Ἰῃηϑύθαα οὗἨ δὴ ὑηιρίθα Ογ86 Τηδὺ ὯΘ 5661 ἴῃ με Αάῃ. Οὐ. ΤῈ 
ἑηυρίίοα οοπίταβδὺ 15 θύῃ δ θυ! θη 685 οἱ ὉΠ6 σοὰ (θη 
ἄθῃ164), δα ἢϊ8 στοαὺ Κἰηάηθϑθ ἴο τηθὰ (θη ᾧΠΘΥ δοκηονίθαρο 
15 5.187). Τὴ6 Ὁπουρῦϑθ Θηο]οβϑᾶ Ἱ 1 ῬΑΙΘΏ 6565 ΤῊΔῪ ΘΑΒ1}Υ 
6 βαρ ρ)164 ἔτοτῃ ὕπ86 ψῃοΐθ βα ]θοῦ οἵ {Ππ6 Ὁ]. 

Βαῦ 1 ΤΟΔ]ΠΥ τησϑὺ ὩΟύΙο6 δὖ βοῖὴθ ἰϑησίῃ [8 οοῃθούαγθ οὗ 
Ὑ ΘΟ] θΊὴ οἡ [15 Ῥᾶβϑασθ Ἠδ δούιδ!]γ ῬΥΪηὔ8 1ῃ Π15 ταχύ ἃ8 ἃ οθυίδϊη 
οοὐτθούίζοηῃ Διόνυσον, ὃς πέφυκεν ἐλλέροις θεὸς Ϊ δεινότατος, ἐννό- 
μοισι δ᾽ ἠπιώτατος. ΤῊΪ5 σομ͵ΘοῦΠΤ6 ῬΟββθθθ65 ἴοῦ βύπαθηϊβ οἵ 
οἸαβϑίοβ 8ὴ ἰηθοτοϑὺ οἵ 105 οὐσῃ, 85 Ὀθίηρ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὕΠ6 ψουβῦ 6Υ̓ῸΣ 
τη846. Τὴ6 ψοτὰ ἐλλέροις, ΨΈΙΟΘΙ 185 ααἰΐθ ῬΟΒΘΙΌ]Υ͂ ἃ τ 616 β:ηπαρθ 
Δ ποῦ ἃ ψοτα δὖ 411, ΠΘσῸΥ αἸα οὐ οου]Ἱα τηθδῃ " ἡ οἰκο τηθη. [1 
11 οου]ὰ δηὰ αἰ], 501}} 1 15 ποῦ ἴῃ [ῃ6 Ἰδαϑὺ {8 ἐν τέλει, δῃᾷ οου]ᾶ 
Ποῖ ῬΟΒΒΙΟΙΪΥ ἤᾶν8 ρσίνθῃ σἱβδθ ἴο ὑμαῦ γοδάϊηρ, ὙΥ̓ δἰγίῃηρ 811 ἰῃαῦ, 
δηα σταρύϊηρ, ὑπ ἔγοιη ἃ ἔστι τϑδάϊηρ' ἐλλέροις οο]α Πᾶνα δ 56 ἢ 
8 ἴ4158 τοδα]ηρ ἐν τέλει, π6 ψοτὰ Ἰηϊγοαπορα Ὀγ ὟΥ Θοκ]οῖπ 18. οὗ τὸ 
Φ.Υ8.1] [Ὁ [6 56η8586 ψιυῃουῦῦ 8 Γαυῦῃ 6" σμϑηρσα οἵ ἀνθρώποισι ἴο ἐννό- 
μοισι, ΜΈΪΟΝ 15 88. ὉΠΠΠΚΘΙῪ ἃ ΘΟΥΤΙΡΌΪΟΩ 885 0086 οἴου, Βαῦ Ἰοὺ τ 
8660 δῦ 8.6 [Π6 δα που 0165 ἴον 0Π6 “ψογχα ἔλλερος. 

Ἐπιϑία ϊαθ οἡ 1]. νἱ. 181 (68, ὅ, θα, Βομ,.) 5ᾶγ}8 μα Βελ- 
λεροφόντης ΜΒ ὕπ6 β581η8 ἃ5 ἐλλεροφόντης, 8 ὑπαὶ Ὁ τηθϑηῦ {Π6 
ΒΙΑΥΘΙ οἵ 6.1] ῬὈϑαβίβ, ἔλλερα γάρ φασι κατὰ διάλεκτον τὰ κακά. 
Ἡ ΘΒ οἢ. μ85 ἔλλερα ̓  χαλεπά. σημαίνει δὲ καὶ τὰ βλέφαρα. Ἐγτη. 
Μαρῃ. ἔλλερα" τὰ βλέφαρα. Τὴ6 ψορὰ βλέφαρα 8 Θηγχθηα θα ἰο 
βλαβερά Ὀγ ΑἸΡοΥῦ. Τὴ δἀάιύίοῃ ὕο [15 ὑπ 616 15 ἃ Ῥᾶββαρο φυοίθα 
Τροτὴ Οδ]11|τὴ. ΕἾ. 484, ἵν᾽ ἔλλερα πολλὰ τέλεσκεν, ΘΙ τέλεσκεν 15 
ἃ Ττοαποηΐαϊῖνο ἔοστα ἴγοότὴ τελεῖν, “ ἰο ἀθϑρϑύοῃ, δηα [ῃ6 ἔγδρ', τη 85 
“ΜΏΘΥΘ ἢ6 ἀοϑραίοῃθα ΤΩΔΗΥ͂ τηοηϑύθυβ,᾽ 1 ΒΡΌΘΟ18] γϑίθγθηοθ (80ο. 
ἰο Οὐΐο δομηδίαον, Οαἰ,έεναοί θα, Τιοϊρϑῖο 1870) ο ὕἤμ6 Μϑαγαύμοῃδῃ 
Ῥὰ]}1. Οὗμοὺ Τιοχχ. δχραΐῃ ἔλλερα 85 κακῶς ποιοῦντα ΟΥ̓Ά “ὙΤΩΪ8- 
ΟὨϊονγοῦβ᾿ (068505), δηαἃ δαϊά. ΟὨΪΥ σίνοβ ἔλερραᾳ. 80 ᾧδμαῦ {ἢ ποῖ 
ΣΘΒΌΪΌ 15, ὑῃδὺ 1 ΦΏΘΥΘ ΘΥΘΥ γγῦῶ5 500 ἃ ΟΤα 88 ἔλλερα γ08}ΠΠ 6χ- 
ἰϑυϊησ, δα ηοῦ ἃ τη 16 ἥρτηθηῦ οὗ ογιητηδηῖ8}8 0 ΒΘΟῸΤΘ ἃ ἀρυῖνδ- 
ἴϊοῃ ἴον Βελλεροφόντης, 1ῦ Ταθϑηὖ “ΤΩΟΉΒΥΘΥΒ᾽᾿ ΟΥ̓  ἀΔΏΡΘΤΟΙΒ  θδβύβ, 
ΒΌΟΝ 85 ὕμοβ οἵ νοῦ {6 δποϊθηῦ ατθοῖκ Πούοθβ Ῥαχροα [86 
τγουἹὰ ; δηα 6 γ6 15 ποῦ ἃ σψοϑίρο οὗ ουϊάθῃοθ ἐηαῦὺ ἴη6 ψόογὰ σου] 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ 06 Ῥτβαϊοδίθα οὗ ἃ τῆϑῃ ἴῃ [8 856η860 οὗ κακός ΟΥ̓ 88 81 
ΦΔη οὕϊοαὶ ἴοσὰ ο ἔννομοςς. ΥΏΘΩ 80 τοῦ ἢδ5 Ὀθθὴ βαϊάᾶ, 10 
“το ]ἃ Ὧ6 1ἅ16 ἴο ἄν7611 οὐ {π6 ἰδοῦ ὑῃδὺ δὰ ἔλλερος ΘΟχΙδίθα 85. 8} 
ουαὖ- οὔ- [ἢ - σὰν ψογα τηθϑηϊηρ κακός, ἔπατ, Του ]α Ὦᾶνθ Ῥθθὴ [6 
Ἰασὺ οὗ ὅπ Οὐθοῖὶκ τυϊοβ ἴο 86 1, δῃὰ οα {πμ6 οἴμοῦ β8ηα 78 
Βῃο ἃ ἢᾶνο Ὅθοη ῬΓΘΟΌΥ 5016 ἴο τηοοῦ 1Ὁ ἴῃ ΤΙΥΟΟΡΏΓΟΗ, 
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Μοητο᾽Β οοὨΐ. ἐν ἀτελεῖ, αὖ ἢγβύ βισμῦ 80 ὑθυηύπρ, Ψ111 ἢοῦ Ὁ6Δ. 
ΘΧϑιηϊηαύϊοη. [Ι}ἅἃα {6 ἢχϑὺ Ῥ]866 1Ὁ οὔᾶνθβ ὕΠ68 ΓΤΌΠΘΙ ΘΟΥ τοῦθ οἵ 
ἀνθρώποισι ; ἴῃ 6 ποχῦ [Ὁ 15 ποῦ Βτοηρ ΘηΟαΡῃ. 8 τϑααίτα ποῦ 
ΤΩΘΥΘΙΥ Βα ἃ ΘακΚ ψοτὰ 8ἃ5 μγυηηυγτιαίεα, Ὀαύὺ γοσιιβωῃέ, γεογοαηίέ, 
διαδρμοηιοιιδ, ΟΥ Βοτὴθ ΘΟ Δ} Υ͂ ΒΊΓΟΠΡ ΘΧΌΥΘΒΒΙΟΙ ; α΄ οὗἁ ΘΟΌγ56 τ 
ΒισρΘϑ οι. 18. Ὀ1ΠΙ|ηὺ 816 ῬΡΟΡΔΌ]6 1Ώ ΘΟΙΩΡΑΙΒοη ΜΙ [Π8 {1Ὲ]7 
Ὑδοηβίσοιβ τοδάίηρ οἵ Ὑ θοΚ] εἴη. 

868. λευκὸν. 8.66 ἠοΐθ οἡ ν. 668. 
864, δέραν. .. ῥίπτουσα, “ [Ο551Π 5 ΤῊΥ͂ πθοῖς Ἰηὔο [η8 ἀΘῪΥ δἷτ. 

Ὅν, βδηᾶγβ ΔΡΡροβι 6] Υ αποΐθβ ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ, ἴτοπι ἃ Ῥιηαδγῖς 
ἔγρασ, (224), ὙΨΏ1ΟῊ 15 ΔΡΡΑΥΘΏΘΙΥ ἀθβουρυνβ οὗ ἃ Ῥδοομίο τοῦΐ, ΟΝ 
4150 ὅδη, Τγοδά, 478-- 

Οεγυΐοῦ ἔαβϑτῃ αἸΘΒΊΡΘῺ 5. ἑαοίω ΘΟΙΏΔΤΏ, 

8150 Οαὐα]]. «4 ἐ{ϊ8, 28--- 

ὍΡΙ οἀρίῦῶ Μαθηδᾶθ5 ΥἹ ἰδοϊαηῦ οδαθυίσογαθ, 

ἃ Το. ΑΠΏ. Χὶ. 81 (ὦ Ῥᾶβϑαρθ [11] οὗ τϑιηϊηϊβοθῆοθα οὗ [6 
Βαεοΐαε), Ῥοτηΐμδθ ὈΘ]Π1ΡῈ5 δἀοϊποίαθ δά ϑα ταϑηῦ αὖ 58 ΠοδηὗθΒ 
Ψ6] 158} 16 η 68 Βδοοῆδθ. [088 (Μθ55811128) οὐἱὴθ ἤαχο, ὑπ γΥΒΌΤΩ 
ααδύϊθηβ, ᾿αχύδαπο 1118 ἤθάθτα νἱπμοῦμϑ, ΘΌΤΘΥΘ ΟΟΥ̓ΠΌΤΏΟΒ, Τα ΟΘΥῸ 
ὀωριέ, ΒΌΤΘΡΘηΘ ΟἸΤΟΌΤῚ Ῥ͵ΙΌΘΘΟΙ ΘΠ ΟΓΟ. 

861, δρογέζιυρ ζίκε ἃ ξαιοη, ἦν ἐδα σγόογν ρίεαδανοα 9.77 ἐδ ηιθαά. 
ἡδονή 15. ὉΠΌΘΌΔΙΥ οὈ]θούΐνο μθρθ. Ο, βουθύτῳ σὺν ἡδονῇ, Ἰο0Π 
664: εἰς ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται, Ἐγασ, 8641. ΤΙ ϑορῃ. ἘΠ, 
872. ἡδοναί: σοοα Ἠδιῦ8. 

8608. φοβερὸν, γ,εαγζγιΐ, 1.6. ἐϊηιϊα, 85 φοβερὰ φρὴν, ὅορᾷ. Οεᾶ. Β. 
1568, ἀπιᾷ φοβερὸν ὄμμα πωλικόν, Τρῆ. Απ]. 620. θήραμα, ΄αὐϑιτγ, 
18. ὭΟΤΩ. 

869. φυλακή, ὦ τὐαἰοἶν ΟΥ σιιαγα, τιϑ8α ἴῸΥ φύλακες, ἃ5 δουλεία, Υ. 
808 ΔΌογοΘ, ἴῸὉ1 δοῦλοι, δΔηα οιϑίοαϊα ἴῸΥ Ουδίοαεδ. ΤῊ φύλακες 818 
{86 ψϑύομουβ ὙΠῸ βἰοοα ὈΥ͂ {86 11η6 οὗ ποίβ (1 αὖ, ἑπαασο). 

878. ἀελλαῖς 15 ΘΧΡΙ αἰ ποα ἴο ταθϑη απ υἱοίοηξ ιὐλίγζίηρ, φιοίζουυ, 
11|κ6 ἐπμὺ οὗ ἃ ρτοαὺ ψηᾶ. Τὴθ ψοσὰ 15 Ἰουπᾶ ἴῃ ὉΠ18 56η86. ΟἸ]Υ͂ 
ὮθγΘ δᾶ ἴῃ Ηδ]. 1498, ΤῊΘ Ἰαῦου 15 ἃ ΨΘΙΥ͂ οοΥγαρῦ ρᾶβθαρο ; δῃα 
[ῃ6 5086 15 ααἰδο ἀΠΒαΪ 816. ΓΘ, εὐἱέλ, ἰαθοιυγίηρ 86 αγπαὰ τσίπά- 
ϑ10Ὑ7 δοιυηαβ.; ΤΑ ΓΘΟΥ͂ΘΥ, ὠκυδρόμοις ἄοθ5 ποῦ ΘΟΤΉΘ ΄η Μ1611. ἘΠ Υτη.᾿ 8 
οογγθοίΐοῃ, ἀελλάς (ΠοΤ1Ὰ.), ρούβ τἱὰ οὗ {8Π6 ἀπΠππου]ῦν : Ῥαὺ τρσῃῦ ποῦ 
ἄελλαι Ὀ6 ἴαῖκεῃ ἴο τηθϑὴ σαβρδ, Ὠ1Ὸὴ ψοῦ]α δαὶ γ7611 ψιθῃ 86 
τοοῦ οὗ Ὁ86 βϑηΐθῃοο : εὐὐζ, ἰαθοινγήηο 8ί6ρ8 πὰ σαβρ8 7γΥοην ἐδ 
βιυύγέην6585 ΟΥἹ ἤδΥ σοιγ86 8 Ἠθβγοῆ. ἢδ5 ἀελλῆσι θυμοῖς " ἀνυποστόλος 
μετὰ παρρησίας, ΜΏΘΙΘ 1Ὁ 15 ῬΥΟΡΟΒΘα Ὦ6Γ6 ἴο γϑϑὰ ἀέλλεσι, θὰ ΘνΘἢ 
80 ὑῃ6 ψοιᾶβ ἀνυπ., κιτιλ., νου] 6 ααἰῦΐθ πηδαϊ 8.16 88 8ὴ δχ- 
ῬΙΔηδίϊΐοη. 1 Ὀθίϊθν ὑμαῦ [ἢ686 σου 8. [ΟἹ ἃ Βθραιαίθ ηοΐθ ῥυΐ 
ουὖ οὗ 15 ῬΙδοθ, 85 15 80 οἵδϑῃ ὕῃ8 οδ8θ ἴῃ Ηθβυοῆ., δα ὑμαῦ {ῃ8 
ποῖθ βῃου α Ὅ8 ἀελλῆσι, θυμοῖς (1.6, σαδ}8):; ῬΘΥΏΔΡ5 6 δὰ ἐΠῚ5 
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ΨΘΙΥ Ῥᾶβϑασα 1ἢ ἢ5 τηϊπ, βἴηοθ ἮΘ 5865 ὕ6 ἀαίῖνθ. ἀνυποστόλος 15 
δχραϊημθὰ ὉΚ μετὰ παρρησίας, {Π|ὸ ὕδτοθ ψοΥα5. ἔουτϊη ἃ βϑραγαῦθ 
ποΐθ. ϑυϊᾶ, ἄοθβ ποῦ Ὑϑοορ Ϊθ0. ΔΗΥ͂ ΤηΘδηΪηρ᾽ [Ὁ ἄελλα Θχορρὺ 
συστροφὴ ἀνέμου; Ὀαὺ Ἠρϑγοῆ. οἶνοθ ἃ ἴοῦτη ἀελλής. ῬΘΙΠΔΡ8 
ἀελλής (σ6η. -οὔ) ψὰ8 ἃ 60|18ῦ. ἴουτη τηθϑηΐπρ 5ΡΘΟΙ4 11 απζηια. 
Νοηῃ. ἢδ85 ἀελλήεντι, .. παλμῷ, εὐἱπα-βισίγέ, χὶν. 8520 ; θυελ- 
λήεντι πεδίλῳ, χὶῖν. 206 ; θυελλήεσσα δὲ Βάκχη, χίγ. 274: δηα 
ἠερίοις θεράποντες ἐριδμαίνοντες ἀήταις, Χ]|ῖν. 28. ἀήταις ἴον" ἀέλλαις 
ὭργΘ τοι] σῖνο ἃ ροοᾶ 56η80, θαὺ Ὁ 15 Βαγὰ ἴο 566 Ποὺ 1ῦ οου]ᾶ 
Ὦδγϑ ρίνϑῃ Ὀ]8οθ ἴο ἀέλλαις, 

874. θρώσκει. ΤῊΪΒ 15 ΓΤ ΤΩΟΥΘ Ῥοϑῦϊοα] ὕμδη θρώσκῃ, ποῦ ἴο 
ΒΌΘΔΚ οὗ ὕμ8 δαῃουϊν οὗ ἴῃ8 τϑβ. Ἠὼδ σοόοβθβ οὐ ἴο ἀββουῦῖθθ [6 
Εισῃῦ οὗ [Π68 ἴαννιι, ἃ5 1ξ {ἢ6 δῃΐτηδὶ στρα ]Πν οχιβῦθα ] ἢ ἢ6 μὰ 
Ῥαϊηΐθα ἴῃ ᾿ἴβ. 511η116,. ΑΘΒΟΏΨΠῈΒ [πὶ Ὧ15 ΤΆΤ ΟἿ. 51 τη 116 οὗἩ [Π 68 ΟΠ Β 
ΜΏ6ΙΡ ἴῃ {Π8 «σαηυθηνλογν ἀο65 {15 ἴῃ ἃ. 5011] ΤῆοΓ6 ΒΌυ ΚΙΠ σ᾽ ΥΩ Δ ΘΙ. 
Τῦ 15 1ηἀ 664 [Π6 ΘΟἸΤΊΟῺ. Ῥγδοῦϊοθ οὗ ἢ τοῖς δηᾶ Γιδἰΐη ροθίβ. ΒῸΡ 
{86 οοπδίγαούίοῃ οἵ, ΒοΡ. ΑἹ. 80, πηδῶντα πέδια ; Ῥᾳγ. Η 6]. 1118, ὃς 
ἔδραμε ῥόθια; Α686}. ΤῊΘΡ). 461, κλίμακος προσαμβάσεις στείχει. 80 
ἴῃ Τιδίϊη ρρ. θη. 1. 624, υϑηζὲ5 γιαγίω οφρυνία νεοϊὲ. 

876. Τῇ [Π6 τ]ρηῦ γϑδάϊηρ' Ὅ6 ποῦ ἐπ᾽ (ἥδεσθαι ἐπὶ τινὶ 15 ΘΟΤΩΤΉΟΏ), 
τὑ8 τηϑῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 801ὴ6 ψϑῦ αηἀεογϑίοοα δῇίον ἁδομένα, ἀοἰσπείπρ ἐρ 
(δοίη οὐ ϑρογέζηο) αηυϊὰ ἐξα 7οϊίαρο 97 ἐμ6 σγοογηισοοῦ ; οἴ, καὶ μὴ 
δοκῶμεν δρῶντες ἃν ἡδώμεθα (δρῶντες), ϑορῃ. ΑἹ. 1088. 

877. τὸ σοφὸν. 386 ἃρουθ, νυ. 895.Ὀ ἤγλαΐ ἐ8 ονογιυίβθην655 (ἴῃ 
ΘΟΥῬΔΙΒ0η). Ί ἃ. ὑΥ] ΤΌ. ΟΥ̓́Θ 8. ΘΏΘΙΏΥ), ΟΥ̓ τσλ αὐ ἐ8 ἐδιαΐ το͵οῖιν ἐ8 
γεοσορηἶδοα αηλοηρ ηιογίαί8 ὧδ ἐδ6 οηὸ σἱ 9 Οοα θοίξογ ἐλαγν δμοΐ, ἃ 
ἐγζωριρθ ̓  1.6. 15. Π616 ΔΗΥ͂ 51η0]6 οἹΡ οὗ αοα ψὨΙΟΝ τῆοτο ΠΥ 
γϑσοΙητ]6 45 1861 ο [Π6 δΔιῃ 1010 οὗ πὴ πᾶ ὑπ] ἸῺ ΟΥ̓́ 8 
ΘΟ ἢ 

880. κατέχειν ΔἸτηοβῦ-: ἔχειν, ἃ Τα ἢ 6 1 ὩΠΟΟΙΊΤΊΟΙ Ὁ86 ; οὗ, ῬΉΟΘΗ. 
880, πόθον ἀμφιδάκρυτον ἀεὶ κατέχων ; Μοᾶ. 761, ὧν ἐπίνοιαν σπεύδεις 
κατέχων. 

881. ὅτι καλόν. ΤΠΘορῺΪΒ (ν. 15) [6118 ὑοῦ ὕπ6 Ῥατάθῃ οὗ {ῃ8 
50 Β8ηρ γ΄ ὕΠ 8 Μτιθ65 δὖ ὑπ τηδυυϊαρα οἵ δάσητιβ ὑπ ἴουηᾶοι οὗ 
ΤΠΘΌΘΒ νγὰ5 ὅττι καλὸν φίλον ἐστί, τὸ οὐ καλὸν οὐ φίλον ἐστίς ΤῊ 
ψοΥα καλόν ἃ5 πϑθα ὈΥ̓ ΤὭΘΟΡΤΙΒ πα ἃ5 ΔΡΌ 166. ΠΘΙ6 ΠΊΘΔῊΒ “ ΠΙΡΉ, 
ΒΡΙΘ ἢ 14, ΠΟΡ16,᾿᾽ Θη {Π6 τϑίδ)αύϊοι. ΠΟΥ ἴο Ὀ6 1ηἢϊοίθα ὈΥ θη. 
ο Ῥρηύμθαβ δηα ὑπ6}} υἹούουυ ΟΥ̓ΘῚ ΠΪΠῚ 816 50 αθβου θα ὈΥ {ἢ} 6 
ΟΠ Β. 

882. πιστόν τι. “ΤΠ τηϊσηὺ οὐἩἨ ΠΘᾶύθη Τόν 85 δον, αὺ τι 
ΤῊΥΒΌΘΙΙΟΤΙΒ ΒΙΤΘΠΘΒ5᾽ ; τίς 15 ΒΟΙΉΘΕΙΊ6Β ΤΟ] 66 ΜΠ 80 86]. ἴῃ ἃ αΪ85- 
ῬΔΙΘΡΊ ΠΡ Β6η88 88 1} τίς εὐχερής, ϑοΡῇ. ῬῺ1]. ὅ19 (888 65. ποῦθ). 
Βαῦ ααἰτθ ΑΙ ογθηῦ 15. ὕ8. πιδ8 ΠΒΙΒ, 8η6 ΥΘΡΥῪ {|τ ὑπαῦ 1 ΒΟΡΉ. 
Απΐ. 951, ἀλλ᾽ ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινά, ΤΟ. Τ΄Θ 85 “ [86 ῬΟΥΟΡ 
οὗ ἴαϊα εὐδναΐουον ἐξ ιν δὲ 15. ἃ ἀτοδαὰ ρονοῦ᾽ (600 αα 206.) ΟΕ 
4150 ταχύς τις, “ἴῃ αὐἱοῖς βογύ,᾽ Ορά, ΕΗ. 61δ Ξε αἰτηοϑύ ταχέως πως, 
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ΠΟΥ τὰς ΤΉΘΓΘΙΥ͂ τηδῖκ 65 ὑΠ6 ὐάουηθηῦ 8 11{{16 σαρτιο ; 566 Π6γ6 6 0 
ὙΏΟ ΟΟΙΏΡΑΙ65 ὡς ταχεῖά τις (“ἷἴπ δύ ἀπῖοῖκς βορῦ᾽) βροτοῖς [ χάρις 
διαρρεῖ, ΑἸ. 1266. ἘῸΓ {88 ποηὐτηθπῦ οἵ. Οὐ Θ᾽ 5. Ἀγγηγ--- 

(ἀοᾶ τηονο8 ἴῃ 8. ΤΊ ΒΌΘΥΙΟΙΙΒ Ψ ΦΥ͂ 
Ἠ5 ΟΊ ΘΥΒ ὕἤο ῬΘΙΪΙΌΧΙΣ, 

ἘΚ ρίδηῦβ Ηἰβ ἔοούβῦθῃβ ἴῃ ὑΠ6 8568 
᾿Απᾷ χτἄθϑ ὍΡΟΙ 6 βύοσιῃ. 

ὍδΘΡ ἴῃ τἤδυ πο 816 τη 65 
Οὗ πϑνϑυ-[1ΠΠ{ὴρ᾿ 5111} 

ΗΘ ὑγθαβθῦγοθ ἊΡ Ηἰΐβ Ὀσὶσηὐ ἀθΒΊρ 5, 
Αμὰ ψΟΥΚΒ Ηἰβ βονϑσθίρῃ 11]. 

884, ἀπευθύνει, κολάζει, Ἡ Θϑγοῖ.. οογγεοίδ. 
888. ἀγνωμοσύναν, «ὑγυϊγηέο σοι οδδέϊηαον απαὶ αὐγοραηιοθ, ΓΒ 

ΘΧΘΟΙΥ ἀββουιθοθ. ὑΠ6 ομδυδοῦο οὗ Ῥϑηΐμθιβ. ἀγνωμοσύναν 15. Ὀϑδὺ 
ὉΠαΘΙΒΓΟΟΩ 85 τη ΘΘῃΪηρ᾽ “ ΠΔΥΒΏμιΘβθ, ψαπῦ οὗ βυτραῦην, ὑπ6 ἔβϑηρ 
ὙΏΙΟΒ ἄτονὸ ῬΘΗ ΙΘᾺΒ [ὖο 15 σου ῆϊοῦ τ ἢ Θίοη. ΟἿ Κορ. ΤΊδοΙ. 
1266, μεγάλην δὲ θεῶν ἀγνωμοσύναν, “ἴΠμ86 ρσγοαῦ ΠΔΙΒΏη655 (ἀπ ΚΙπά- 
1658) ΟἵἨ {π6 ροᾶδ.ι᾿ ῬΙΟΡΘΙΙ͂Κ 0Π8 ψογα τηθ8}8 “ ᾿ἸΠοο ΒΙ ἀθταίθηθδδ᾽ ; 
10 15. ΘΟ 164 σι βασκανία, “ταλ]ανγο θη α,᾿ ἴῃ Ἰθοῖη. ΟΥ. 18, 8 262 
ΘΗ βου ροα ἴοὸ [ον Π6᾽ 5. “ΟΥ̓ ΘΙ] Υ,᾽ τῇ τῆς τύχης ἀγνωμοσύνῃ, 10. 
207 (90 αὐ 1οο.) 

886. μὴ αὔξοντας. μή 15 δρᾷ, ποῦ οὐ, Ῥδοθαδθ 8. Κη ΟΥ̓ 61885 15 
οοηϑιοτθα, 1Κ τῶν στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν ὁδόν, 
Χρηῃ. Αμδ0. 4, ὅ, 11. ξὺν δοκᾷ-- ξυνόντας (ξυνοικοῦντας) δοκᾷ, 88 
σὺν γήρᾳ βαρεῖς (Ορα. Ἐ. 17): βαρεῖς, ὡς γήρᾳ συνόντες, οἷα πὰ 
(ἐϊιθγ 6 7Ὸ76) δἰοισ, τοῦ μεαῦν ιὐἱΐ, οἷά ασθ. ΤΏΘτΘ 15, πούθνου, ἴῃ 
ῬΙηᾶδι 8 ἸηαΙβθραύα 16 ̓ ῃβύδηοθ οἵ σὺν 85. [16 ὑγιδέγ 6) ΟΥ̓ ὩλΘαγ08 
τὐὐδδ, οὐ ὃν Μ ὨΪΟΩ δὴ δούϊοῃ 15 ἄοῃθ, σὺν ἐλαίῳ φαρμακώσαισα, ῬΙπά. ᾿ 
Ῥγίῃ. ἰν. 894. 

888. κρυπτεύομαι, ἐνεδρεύομαι, Ἡοαγοῆ. ΤῊ ροάᾶβ [6 2 αηιδιιδῇ. 
889, χρόνου πόδα. ΟΥ̓ ἃ ἴγαρ. ἴτοιὴ {88 “Ζεασαπάογν, καὶ χρόνον 

προύβαινε πούς (ἔὐαρ. 48, ΝΑ οΚ). ΤῊ]Β ΘΧΡΌΥΘΒΒΙΟΙ. 15 Υἱ 1016 ὈΥ 
Ατ. ἴθ Βδῃ. 100, [ποιητήν] γόνιμον ὅστις φθέγξεται | τοιουτονί τι 
παρακεκινδυνευμένον [ αἰθέρα Διὸς δωμάτιον ἢ χρόνου πόδα, βοΉϊτ6 ροθέ (ἢ 
ηναϑομζύηε ζογο6, οσωραϑίς 97) ϑοῆνο διοΐ, δοία θῳργΥοδβϑίοτν ὧ8, θὲο. αἰθέρα 
Δ. κιτιλ. 15. Ῥδιοάϊθα οσὰ μ6 “εϊαπίρρε, ὄμνυμι δ᾽ ἱρὸν αἰθέρ᾽, 
οἴκησιν Διός. ϑϑηανδ 050 Π}7 Το δι Κ5 ὑῃαῦ γηοᾶθιῃ ἰαβῖθ που] 
7 ΒΕ ἘΠαΡ, δηα τοί ἔο 415 ὕοι Ζῖζε 1{, 111. ἃ. 820-861. Βιΐ 10 
185. ἤο Ὅ6 τοιηδυκοα {πᾶὺ ἴῃ {8185 ρᾶββϑαρθ αὖ 811 ονθηΐβ, Ώοτθ {Π8 
ῬΘΘΙΘΏΟ6 18. ΟὨ]Υ ἴο 06 ζαρδ86 οἵ Φίτηθ, [π6 Ῥϑυβοῃϊποδίίοῃ Ἰγοϊνβα 
1η {86 70οὐ Γ᾽ ἐΐηιδ 158. Οουὑαὶ ]Υ γίβοιέ (παρακεκιν δυν ευμένον). ΤΉΘΓΙΘ 
15. ἃ ΤΩ ΠΟ ὈΟ]Δ6᾽ Ῥϑυβοῃϊποδίύϊοῃ οἵ ΤΊμαθ ἴῃ. Αθβοῦ. Ο}ο. 956 1 τὸ 
ΔΘ ἴο ππαθυβύϑηα 85 ΒΟΙὴ 6 οοιηχῃ. ἄο {πᾶὺ ΤΊτηΘ “οΓΌσβ65 ὑη6 ὑῃγ68}- 
οΙα οἵ ὕπμ6 ραϑΐδοθ, τάχα δὲ παντελὴς χρόνος ἀμείψεται πρόθυρα 
δωμάτων. Τὰ 15 Ἰηἀθρᾶ βἴγϑηρα [πα΄ Ἐλιν. ταῦμϑν ὕμδη Δ βο. Βῃοα]α 
ἤν Ῥοθῃ ομαυρϑα Ὁν Ατ, νι ἢ Ἰηὐτοσποίηρ' “ ῬΟ]α ᾿ ΘΧΡΓΘΗΒΙΟΙΒ. 



118 ΕΠΕΙΡΙΏΕΝ, ΒΑΘΟΘΗ ΑἿΣ 

892, γιγνώσκειν καὶ μελετᾶν. Α βοτῦ οὗ Πρ ἀἰδάγβ ; ἐο λαδίξιναίε 
0768 ἡιϊνα ἐο 8ρεοιζαΐϊζογιδ τὐλϊεῖ, ἀο ποὲ αοἰρηνοιυίθαρσο ἐμ ατλογτέῃ ὁ 
γεοθύυθα, οιδέοηιβΒ αγια, τἰδωφο8, οἷ, μετρίως ἀλγεῖν σοφία μελετᾷ, ΑἸδχ. 
Εταρ, 47. 

898. κούφα γὰρ δαπάνα. 7ὲ ὁοδί5 διέ {{{{{.- ΟἿ, κούφα δόσις, 
Ριηᾶ. Ι50}. 1. 61. 

90ὅ. ἕτερα, ὧν αἰ ογόγνξ γοϑρεοίδ. 
907. ἐλπίδες, “Πορθ5 δα ἴθαιβ᾽ ἂβ ἴῃ ΡῬιπᾶ. Ν. 1. 82, κοιναὶ γὰρ 

ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν. Το ἃ ατθοῖὶς ἐλπίδες οοηγαυβα 
ὑῃ6 πούΐοῃ δα ρυββϑϑά 1ἢ ὕ86 Οο]]θοῦ ἴῃ [86 ψογὰβ ὁ ὑμὸ σἤδηρθδ δηά 
οἤϑηοοβ οὗ {815 τηοσίϑὶ 11{6᾿ δηἃ Θχαυ βου Του θα ΟΥ̓ ΤΘΏΏΥΒΟΙ 
ΜΏΘη. Π6 08115 Π]ϑῃ ὁ 815 ταου]ὰ οὗ μορθβ δηά ἴθαιβ᾽ 1ὴ ἴη6 “ΤῸ 
Ὑοϊοα8.᾽ 

909. ἀπέβησαν, “οογὴθ ἴο πϑαρὐ.᾽ Οἵ, Αηα. 1021, ἀπὸ δὲ φθίμενοι 
βεβᾶσιν ᾿Ιλιάδαι βασιλῆες. Ῥαῦ ἀπέβη Ξε οοϊξιηι παδιϊί, ΤΉ πο. ἵν. 89. 

910. τὸ κατ᾽ ἄμαρ, ααϊΐμ, ἀαν ὃψ ἄαψ. Οἷ, ῬΙαῦ. ῬΏδοαγ. 240 Β, 
ἐπιτηδευμάτων οἷς τόγε καθ᾽ ἡμέραν ἡδίστοισιν εἶναι ὑπάρχει. 

918. ΤῊΙ8 6186 560 75 ἴο τὴ6 ἴο 6 ππάοιιύοα]ν 5ρυσοῦβ, ᾿ηὐτο- 
ἀπορᾷ ὈΥ͂ 5016 οοργίϑὺ ψμο αἸα ποῦ ἀπ ἀογβίδηα 6Π6 σομβῦν. οὗ ν. 912, 
δη ἃ “πο, ἴδον ὑμ6 [ἈΒΏ1οη. οὗ ἱμ θυ ροϊδίουθ, ραϊομθα ἊΡ ἃ 116 ὈΥ͂ 
ΤΩΘΘΏΒ Οὗ ΒΥΠΟΏΨΙΠΟῸ5 ῬΏΤΘΒΘβ, ὕο ΙΔ Κ6 6. Ομ ΒΌ1. 5120]6. ΤΟ 
ῬὮΓΑΒ6 ΟΟΟῸ 5 ἴῃ ΤΡ. Τδατ. 200. ΑὐΟοΟΤαΊηρ ἴο [ἢ15 σἱθνγ ΠΙΟΠΥ ΘῈ 
βρΘ ΚΒ ὕΠ6 βδῖὴη8. ὩΌΙΩ ΘΙ οὗὨ 11π68 ἃ8 Ῥϑηΐῃθιβ, ἃ οοηβι ἀδυϑύϊοη ἴὸ 
ὙΓΒΙΘΉ 5060 1841 ψοῖσηῦ Βῃου]α Ὀθ αὐΐδοῃθα 1ῃ {Π|6 οα86 οὗ ΨΘΙῪ βμογὺ 
ΒΡΘΘΟΊ65 {|κ6 {π8 Ῥτθβθηῦ, ΠΘΓΘ [Π8 ΘΧΟθδ5 οὗ θνϑὴ ἃ 1126 15 δρρυθοὶ- 
8016. σπεύδοντά τ’ ἀσπ. 18 ααϊΐθ ΒΥ ΠΟΒΥΤΩΟᾺΒ ΜΙ σὲ τὸν πρ. κιτ. Δ. 
ἘῸΣ π6 σοῃϑίν. οὗ ν. 912, Ώ]ΟΏ Δοοογαϊηρ ἴο [18 ν]Θ ΡαΖΖὶ θα 
{πὸ ᾿ηΤοτροΙαῖοι, οὗ, Ηθ6]. 646, σὲ τὴν ὄρεγμα δεινὸν ἡμιλλημένην .. 
μεῖνον; ϑὅορῃ. Απὺ. 441, σὲ δὴ. .. φής; ΑΥ, ΑνΥν. 241, οὗτος, ὦ σέ 
ΤΟΙ. 

915. 586 ηοΐϑ οῃ ν. 1027. 
917. ΤῊΘ ομδηρθ ἴο μορφήν 15 ααἰΐθ ΠΏ ΘΟΘΕΒΑΡΥ͂ ; μορφήν “χου]α 

βου Πα Ὀούϊοι ἴῃ ἃ ΘΟΡΥ͂ οἵ νϑῦβθϑ, Ὀὰὺ ψ)χ8 Βῃο]α ποῦ 64] σις Βαγ. 
85 ΜῸ τηΐϊρῃῦ πὶ ἃ ῬᾺΡ1]᾽8 Θσχϑοῖβθ. ΤῊΪ8 18. ἃ δ 8 018 ΜᾺΥ ἸῺ 
ὙΥΒΙΟ ἴο ἱχοαὺ ἃ ὀοργιβῦ, θα ὕμθη οπ6 τησϑῦ ΒΠ0 "7 ῃδῦ {61 15 
ΒΟΙΩ6 ῬΓΘΒαΙη ρου ὑμαῦ {Π6 το]θοῦθα τεδάϊηρ' 8101585 ἔτότῃ Π 6 ΘΥΙΌΓ οΐ 
ἃ. Θοργίβύ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟ Τ6880}. [0 ΒΌΡΡΟΒΘ Ὁῃδὺ 08 ΠΘΔΓΘΙΒ ΟΥ ΤΘΔΘΥ5 
οὗ Ἐπ. σου μανα τοραγθα 85 ἱποϊθσαῃῦ {π6 οἷοβθ Ἰυχύδροβι το 
οὗ μορφῇ) δι μιᾷ ὑποὰρῇ ὑπον ἄο ποῦ ἃρτθθ. δῇ ΔΙΑ ὈΙΡΌΪΟΥ ααϊΐθ 
ἃ5 στοαῦ τη} Ὀ6 ἔοπηᾷ 1 ν. 9, ΔΩ͂ 016 τη 6}. σγθαῦθυ ἴῃ συ. 684 δπὰ 
ἴῃ γ. 9886. πρέπει οὐουγ5 οἴθῃ ἴῃ Επαῖ, ΜΙ 0Π6 οἸτοπτηβύθηοθ [ἢ 
ΒΟ 016. ΤΟΒΘΙ] Ὀ]Δ166 τοδί 4θθ ἴῃ {μ8 ἀδί. 6.9. 410. 1050. μιᾷ 18 
δῖα υϑοἃ Ἰα8ὺ 88 τις χηϊρῃῦ ἢ6 ϑοὰ δηᾶᾷ 85. ἷὥθ 180 “ΟἸΘ᾽ ἴῃ 
0η6 οὗ {6 ἀευρθύίοιβ.᾽ ΤῊΪ τπἰϑᾶρθ 885 θη αθηϊθα, δηᾶ ἴῃ 
ΒΟΙΏΘ Ῥαββαρθδ 1ὖ 15 ὕχι6 ὉΠδὺ εἷς ΒΘΘΙῺΒ ΤΏΟΤΘ αν θηῦ ᾧο φιυύυϊβ 
{ῃ6η ἴὸ τις; αῦ {616 ἃΓ6 οἱθδι ΘΧϑΙΏΡ16085 οὗ εἷς Ξε τίς, ΤῊΘ Ὀθϑῦ 816 
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δορὰ. Διῃΐ 1066 ; 1ν, ΤοῊ 1, δ]. 6, Ογο]. 28; σι. 1], χίν. 275 ; 
Ρίπα, Νοη). ἱν. 6ὅ; Αγ. ΕΔ. 1901, γ΄ δβρ. 116. 

918, Οὐ, Νομηῃ. χὶνὶ. 12, καὶ διδύμους Φαέθοντας ἐδέρκετο καὶ δύο 
Θήβας. Ὑιρ. Αθη. ἰν. 469, “ιν ηνθγυϊαλίηι νοὶ ἀθηιθη8 υἱάοὲ ἀσηιΐπα 
Ρροηέλεοιι5, Εἐ Θοίοην σοηυΐϊηιην οὐ αἰτυρζίοο8 86 οδίοπογο 1 μεῦα5. Ἠδ 
5865, δοοογάϊηρ ἴο ὙἹΓΡΊ], ὑγοορβ οὗ ΕἸ ΓΙ65 Ἰηβύθαα οὐὗἨ ΟΠ]ΥῪ [ΓΘ ; 80 
Οτγϑϑῦθϑ 'ῃ Αθβο. ΟΠ. 5805 αἵδε πληθύουσι δή. Ὑ]ἹΓΡΊ], ῬΟΙΠΔΡΒ, 15 
Δα Κίῃρ οὗ ὕπο Ῥοπύμθαβ οὗ Αὐδα5, ὙΠΟ ΤηΔΥ μάνα 1ἰηὐτοἀπορα 
Εατῖθ. Βαῦ ἰὖ 15 Βατὰ ἴο 866 ἢονν ΕΌΤΙ65 οοσ]ἃ μάνα ἤθοι 1ηὐτο- 
ἀποορά ἰηἴο {μ6 [4016 οὗ Ῥοηΐμθαθ, Μτι. 5. ΑἸ]Θὴ Πᾶ5 βυρρροίρα 
Τυϊαάιώγν ἴον Ζπιυηνοτυϊαϊιυλη----ανι 8 γ 8. Ὁ]6 βοϊύϊοη οἵ 1η86 ἀπο] 
1Ὼ ΤΥ ΟΡΙΠΙΟΊΙ. 

921, κέρᾶτος, φρέατος, στέᾶτος, Ὦαγα μ6 Ῥϑημ]ὺ Ἰοπρ' ἴῃ Αὐὐϊο. 
922, γὰρ οὖν 88 ὕνψγο 1565, (1) ΘΠ γάρ 15 ΔανουΌ 18] 1Ὁ δ5βθη β 

πὶ πα] Πόγθηοθ, ἃ5. φημὶ γὰρ οὖν, ἐὐοῖϊ, γ68, ἴῃ ῬΙαῖο ; (2) θη, 
85 616, γάρ 15. ἃ σοὨ]πποίϊοη. 1Ὁ ΘΟΠΗ͂ΤΙΩΒ ἃ ῬΥΘΥΪΟῚΒ ΚΘΙΊΔΡΚ, ΟΥ 
ΘΧΌ] 15 ΨΗΥ͂ ἃ απθβύϊοη νγὰ5 881κ6α. 

928. ΤῊΘ ἴον ἁμαρτεῖν ἴ0Υ ὁμαρτεῖν ΟΟΟΌΙΒ ἴῃ Ἐπιν, ΕὟδρ,. 681 
Νϑῦοκ, ψῆο απούθθ Ηθϑγοῇ. οἢ ὕΠ6 νον ἃ8 1[Ὁ]]1ο 8: ἁμαρτεῖν" 
ἀκολουθεῖν Ἑϊ ρ. Σοφοκλῆς δὲ ἐν Φιλοκτήτῃ ἐπὶ τοῦ ἀποτυχεῖν. 
Ἐπί  ἴτι5 8150 βᾶγ5 ὑμαῦ ἁμαρτεῖν 15 τιϑϑα [0 ὁμαρτεῖν. 

926. στάσιν ἑστάναιν, “ἴο αν {Π6 ροτὺ πα τηΐθῃ οὗ ΕὸΡ {πὸ 
ΘΟΡ. 8δοοι8. οἵ, θδδ, ἘΠ]ΤΉΒ5]οΥ ροϊπύθα οαὖ ὑμαῦ γε Τηθ8118 οὐζροΐθ, 
ὑπδῦ 15, “Βᾶγθ α {Πὸ τηΐθῃ οἵ Ασᾶνθ, ἃ58 τηϊρῃῦ θὸ δχρθοίϑβα, βϑθοῖῃρ 
ζμδΐ 5116 15 ΤΥ τ᾿πούμου δ᾽ 

984, ἀνακείμεσθα, “νγὸ 818 1ῃ ἐδῳ δ α5᾽ ; π6 δή Πᾶ5 [Π8 ἴΌΥΟΘ οὗ 
ΟἿΓ 1{8]108. 

986, στολίδες 15 ΟΧΡΙΔΙημοα ὈΥ ῬοΟΙΊὰχ αγέζοϊαϊ ἐλιοΐδ ΟΥ̓ Ποιίλυοθδ 
αἱ ἐμ ἰαϊ 9,5, α σαγηιθηξ, 85. οομ τ Ἰβ ] ρυ 5 η 64 ΠΌσ 86. ἸοοΒΘ 
πϑῦαταὶ [0145 ΜΏΙΟΩ ἃ σαγιηθηῦ ἰδίζοϑ ἔγτοτὰ ὑπ6 Ῥοβιύοη οὗ {6 
ὙΓΘΘΤΙΘΤ. 

988, Ηρτθ τένων 15 ἴο 6 βῖϑῃ 85 οηλίθ, δα {Π6 τχθϑηῖηρ 18, 
διιξ ογν ἐ]ν18 δία (δεικτικῶς), 1.6. οτὺ ἐδι6 ἐ67} 5ϊα6, τέ 5.18. γὶσλξίμ αἰογ 
ὃψ ἐμ απὴϊθ. ΤῊ ψοτά δΊναν 8. τθϑη5 ὑπ6 ἰθηᾶοι οὗ [ῃ6 ἴοοῦ ἴῃ 
Επτ., Ὀαὺῦ 105 τηθδαΐηρ οἵ μδοῖρ 15 τϑοορυ 86 Ὀγ Ῥοῦύ., ϑα]ϊα., Εὖ, 
Μαρ., δια Ἠδβγοῖ., ἀπά 15 ἔοσπηα ποῦ ΟἸ]Υ͂ ἴῃ ΘΑΥῚΥ ΟἼΘΘΙΚ (ΗΠ ΟΤΏΘΙ, 
γαδδύην), Ὀυὺ ἴῃ [Ιαἴθ, 6.9. αὐχένιον δὲ τένοντα, δΔηα τένοντας 
Ἐρυθραίων δονακήων, ΝοΟΠ. Ίοη. ΧΙΙΧ, 282, ψΏΘΙΘ 1Ὁ ΙΏΘΔῺΒ ἃ 
δἰγί οΥΓ ἰαπιά, οὐ πιοιυυίωϊη-γᾶσε, Ἰ1Κ6 αὐχήν. 

948, ἅμα, ζεερίγηρ ραοθ τοἱέδ, Ἰ1κὸ Ἡοτηθυ 8 ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο : 
6 15 το] ἴο 80 ὑῆ8 ὑμυυβὰβ 85 ἃ βίϑῆ, δῃᾷα 1 ἢ τι86 οὗ 1Ὁ ἴο 
880 {ἴτπη8 ψἱ ἢ {Π6 τὶρῦ ἴοού. ΤΏΘΙΘ γγὰ8 η0 ἀοιδῦ ἃ τηγϑύ]08] 
ΒΙσὨΪΠΟΔΏ66 ἴῃ Κοορίηρ ἀΐτηθ ψ νὰ 86 τὶρηῦ [οοῦ, οὗ Φπγθη}1᾽ 85 φυτά 
ἔαην αἀοαΐγο ρέα6 οοποϊρίδ 5 χ. ὅ. (Ξξὅθθ Μδγυοῦβ ποῖθ.) Ὅγ. ὥδῃαυϑ 
ΟΕ ν68---- [ἢ πβίηρ᾽ ἃ 5ΒΌ1ο]ς {π6 τηοϑῦ ἡδύαγαὶ τηονθιηθηῦ σου] Ὀ8 
ἴο δάνδῃοβ {π6 ἰογξέ ἰοοῦ, ψμ1186 ὉΠ6 βύϊοῖκ 15. 8618 ἔογασὰ ἴπ {Π 6 
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τῖρῦ μδηᾶ., Ὦΐοη., [Ὁ ἐπ6 58 Κ6 οἵ Βυϊηουσίηρ ῬΘη ΏΘΟΒ ἴῃ ΠΪ5 
ΙΔ ΠΟΥ͂ ὑμαὺ ὕπ6 γαηα τααϑὺ Ὀ6 Π6]ἃ 1 ϑ01ὴ6 8Ρ0601841] Τη8} 161}, [6115 
Ὠϊτη ἴο ἀο 1.80 {π6 ορροβίΐβ, δηᾷ δᾶνδῃησβ [18 γίρλέ ἴοοῦ Ἰηδβύθϑα, 
Τὴῃ 114 τὸ ἤδγϑ 5016 5]1ρηὐ τϑίθγθηοθ το [6 ““Τονθυθηῦ μδηα]]ηρ᾽ οὗ 
ἴΠ6 παγίδμου, ὈὰΐῚ Πᾶν ορβουνϑά πούμίηρ ΘΙ ΒΘ 66, ἴῃ ΠΤΓΘΡΑΥῪ ΟΥ 
ΔΤ ΙϑΌ]Ο τοργοϑθηἑαύϊοηβ οἵ Βδοοῆδηδ]β, ἴο οομῆγτη 186. αἸΤΘΟ ΟΠ 8 
6 γ6 ρίνθῃ ὈΥ ΠΊΙοη. : 1Ὁ 15. ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἃ ῬῦΓ͵Θ ΒΟΥ οὗἩ ὉΠ6 ροθῦ, ἴο 
Ραῦ Ῥρηθηθαβ πο 8ὴ αὐὐιῦααθ οα]Ἱοι]αίθα το δχοῖΐθ [86 Ῥ1Ὸ οὐ [ηθ 
δι τιβοιηθηῦ οἵ ὑΠ6 βρϑούδθουβ. 

944. μεθέστηκας, “γοὰ ἢδγα ομϑηρσοᾶ γοῦν τη. 
9456. Οὗ Νοηη. Χ͵ν]. 126, 127, ἔλπετο δ᾽ ἀκαμάτων ἐπικείμενον ᾿ 

ὑψόθεν ὥμων [ Θήβης ἑπταπόροιο μετοχλίζειν πυλεῶνα. 
949. φέρωμεν. . . ἀνασπάσω, ΕῸΣ ὕΠ6 οἤδηρθ οἵ ΠῸΠΊΌΘΡ 568 

οΟΥ. ὅ12. 
961. “ΤΏΘ τοίθυθησθα 15. ὕο ὑμ6 110{16 βῃγίπθ5. οαγγϑᾶ οαὖὐ ἴῃ [Π6 

ἴαοθ οὗ [06 τ ΚΒ (5. πούβ]Υ οἡ ὑμ6 ΝΎ. 5148 οὗ Ὁ 6 Αουορο] δ, 
Τοῃ 492-δ02), ἴῃ ΏΙΟΙ Ἰτηαρθθ οὗ δὴ δηὰ {16 ΝΎΩΏΡΩΒ Ὑ6ΓΘ 
ῬΙδορα,’ ὅϑηαγβ. 

οὔδ. Ἡϑπορίου ψαρα {π6 οοηνθυβδύϊοι οἵ Θ]Οη. ἢδ5 ὅνγχο τη ΘΔ ὨΪΏΡΒ, 
ΟΠ86 ἔοῦ ῬϑαύμθαΒ 8η4 [θ οΟὔἢδὺ Τ[ῸΣ [886 βρθοΐαΐοιβ. Τὴ6 ἐγοη οἵ 
ἘλιΡΙ 465 18. Τοίουσθα ἴο ἴῃ Τηὐτοᾶ. κρύψει 15 ἐη6 Γαῦ. τη44. ἀβοᾶ 
85 ὃ Ῥαβδίσα, ΠΚ διατινάξεται δὅ88ιἍ: 50 816. υϑθα τηϑὴν ΟὙδαΪς 
ψΟΡΌ5, ΘΒ ΌΘΟΙΔ1)Υ διδάξομαι, στερήσομαι, τιμήσομαι, φυλάξομαι. 

968. ἔχεσθαι -- αἱρεῖσθαι, “τού Κ5 ΠΟΥ 816 οδαρθῦ ἴῃ [88 
ΤΩΘΒΏ65. οὗ {861} ρ]θαβϑαηῦ α4]]}]1|8η 66... ΤῺ 84]., 85. οἴϊϑθῃ, 15. ΤΏΟΤ 8 
ΟἸΟΒΘΙΥ οοηηθούθα ἴῃ τηθδηΐπρ ΙΓ λέκτρων, Ὀὰῦ 1 ΟΎΘΙΤΩΤΊΔ817 ὙΠ] Ὴ 
ἕρκεσιν. 

969, ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτ᾽, “ἴἢο αἴδοονθι ὑπ6 Ἰουνάμιθϑβ ὑπαῦ 15 οἱοδκοᾷ 
ὉΠᾶΘΡ ὑμ6ὶῦ ργούθη θα ψουβῃὶρ.᾽ ἀποστέλλει φύλαξ, “ἴποὰ Παϑὺ 
οοπδύια οα Ἀγ861 ἃ. σι γα]8. ΟΥ ΟΥ̓́ΘΥΒΘΘΙ (οὗ ῬᾺΡ1]10 ΤΔ078]5).᾿ 

9602. αὐτῶν, 86. Θηβαίων δίζοῃῃ οαὖ οὗ Θηβαίας. 
965. εἶμ᾽, ἐδο. 
968. ἁβρότητ᾽. Υόοι αγἵὸ ργοηυΐδύησ, ηι6 σγοαΐ αἰξοηζίοηβ ; ψοῖν 

αοδογῖδο ηλν ροδίξίοτ, α8 ογ6 97 οοηγογί. Ατπὰ ὕμθη, ἤθη Π]οη. 
1865 ΜΟΥΑΒ ΏΙΟῊ ΘΟΉΥΘΥ ἴο Ῥοηΐμθαβ ὑῃαὺ Ἠ6 15 ἴο Ὀ6 οδυτῖθα ὮΓ 
Ἠἷἶθ τηούμϑι, ἢ6 88ὺ]85 ὑῃηδὺ ὑμαὺ σου Ὅ6 8ὴ Θχοθθθ οὗ ἁβρότης 
δυχοση θην ἴο τρυφή. 10. Του δβῥμαϊέ γοίξιγην ἦγ ἐΐμ6 αγη18----. οι 
)γοηνῖδε τὸ ὦ ζιμοιγίοιιδ ρμοδίξο. 1). ΟΥ̓ ἐδμ φιοίδον. Ῥ. αν, 
ἐζναΐ τϑοιυϊα ατηλοιίγυξ το οδἰοηίαξίου. 1). Υεα, απαὶ 8ιιοῦ, βηοαῖϊ, δὲ ἐδῳ 
Ποηοιιγ5---. (α8 1] ἀοβογυθ): τὐοἰζ, 71 ατν ἐπρασθοα ὧν ὦ Ἠιογίογίοιι8 αοί. 
Ῥϑηθηθιιβ ᾿ηὐοτγαρὺβ Ιοη.; ΔΘ ΒΌΡΡΟΒΘ5 ἴση ἴο Ὀ8 δρουῦ ἴο δάα 
685 γοὰ ἄθϑουνθ,᾽ 8η4 6 ΤΘΡ]165 85 1} η6 δα 5816 10. 

972. οὐρανῷ στηρίζον, “[Πθ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ {Π6 σίοτγν οἵ Ῥϑῃῦμοιιβ 
ἐοιυογίηᾳ ον α8 ᾿οαύογν 15 ΤᾺ] Π]11]6α ἴῃ ΔΟΥΘΥ 5686 10 8 5668], 
ὙΠ ΘΗ 6 Ὀγϑηοἢ οὗἨ 86 ἤγ- το οὴ ψΏ]οὴ Ὧθ 15 Ῥἰδοθα β50815 ἊἋΡ 
ἴηΐο {Π68 αἷν (1078 ἐστηρίζετο), δια ΜΉΘ Τη6 ρσοα ᾿ἑδισίαέ πθωυθη, απὰ 
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ἐαγύν γαΐβϑε5 ὦ ρίϊίαν δίρη, 07 αἰτοῦ 376 (1088 ἐστήριζε),᾽ δι ᾶνγϑ. 
ΟΥ̓ΔΘΡ δι ρτιοῦβ αὐξθιϑηιοθβ ἃ16 ἴῃ 924, 944, 948, 966, 960, 968, 
ὙΠ6ΙΘ ὑπερκάμνεις γηΘ8}8 ὈούΒ “γοῦ ὙγΟΥΚ ἴΟΥ ̓  8Δη4 “γοὰ ΒΟΥ ἔοτ᾽: 
850 8180 ἴῃ 966-970, 

978, Ῥομύμοιαβ μου ἰθανθθ ὑπ6 βίαρθ, ἃπα ῬΊοη. (5011 ἴῃ {ῃ6 
οἤδγϑοῦου οὐ [6 Βδοοῃδῃηΐ, 866 ν. 975, ἐγὼ καὶ Βρόμιος) οοῃρτγδία- 
Ἰαΐδθα {ῃ8 Βδοοῖδθ οἡ {Π6]} ΘΡΡΙΌΘΟΙηρ' ΚΣ] ΡΉ. 

977. Λύσσας κύνες. [Ιᾧ 15. ἃ Τηοϑὺ δχ γθου ΠΥ ΘΧΌΙΔη δύο 
ΜΟΙ Τρυθβοηΐβ ὑμαῦ ΒοΙὴη6 οὗ 6 ΟἸΟΥΤΙΒ 8106 ΘΡΟΒ ΤΟ ἰδθα ὈΥ 0Π8 
Τοϑὺ 88 Λύσσας κύνες, ἈΠ ἀτροα τὸ ᾿ποῖϊζα [Π6 ΟΥ̓ΘΥ ΘΟΙΏΡΔΏ165 οὗ 
Βδοομβαηῦβθ, ὩΟΝ ἴῃ [8 τηοιϊπηΐδίηβ, ὕο ἰαῖκθ νϑηρθϑῖοθ ὁ. {86 
ἀϊδρυ θοα δὐγδηροῦ. ΤῊ6 ΟἤΟΥτ5 ΔΡΟΒΟΙΟΡῖ86. 1η6 ροάαθθ8. {,γϑβᾶ, 
ἃ 641} οἡ ΔΘῚ ὕο βθηα ὮθΥ Πουηᾶ8 ἴο ᾿ποῖΐθ 6 Μδθηδαᾶβ δρδϊηϑῦ 
{6 βΒρΥ. [1ἡ δι. Επι. 810 (6 ψΠΟ]6 οἵ ν ]οἢ ρϑϑϑῶρθ Βῃοα] ἃ Ὀ8 
ΟΠ 5] 64) Τιγβθα Ὑϑρυθϑθηΐθ ὨΘΙΒ6] 85 ἃ Παηὐγθ85 ΠΟΘΠαΙηρ ΟἹ 
ἩΓ80165 ἴο 815 6645 οἵ Ὀ]οοᾶ : 616 588 15 041166 οἡ ἴο βδηἃ Β6Υ 
Βουμάβ οῸ ΘΧΘΤΟΙΒΘ ἃ Βἰτη 18 ᾿πῆπθηοθ οὰ ὑμ6 Βαοοῖδθ ϑραϊηβί 
Ῥϑα Θ18. 

980. τὸν ἐν... στολᾷ, “ἀρϑίηϑῦ τὴ ἴῃ οτηΘη 5 οθαβ ἀ18- 
συϊδοα᾽ ; ἴῃ ΔΡΡοβ. ΜΙ (15 15. μαιν. κατ. λυσσώδη, ἴοΟΥ τὸν οδῃποῦ 
06 Λδκϑῃ τι κατάσκοπον οἢ. δοοοπηὺ οἵ [Π8 Ῥοβι[1οη οἵ λυσσώδη. 

988. σκόλοψ, ῬΙΟΡΟΥγ ἐλ ἀαΐο ραΐηι, ὈὰᾺϊ Π616 πιϑθἃ ἃ5. ἃ' βῬθῃϑυΐο 
ΤΘΙΊΏ [ῸΓ ΔΗΥ͂ ἐγ66. ὅαϊα,, Ἠοϑγοῆ. δηᾶ ἘΠ. Μδρ. οχρ]δίῃ ὑ15 ψοτγά 
ἃ5 ροϊγιίοοί ϑϊοῖ ΟΥ ραϊίδααο, ἀιὰ {15 15 105. Ὁΐνουβδ] τη] ηρ' 1Π 
ΟΥΘΥ ῬΙΘΟΘ5 ; 20 Ἰ,θχ. οἷν 1Ὁ δηγίίηρ ΠΚ [η6 5686 1 5ῃοι]ὰ 
ῬΘ8 ὮθγΘ οχοορὺ Ῥῃοῦ., ῆο Ὄχρὶ. ξύλον ὀξὺ, καὶ οἱ τῶν φοινίκων. 
Ἐμὰγ. οὔδθῃ τιϑαύοηβ ὑμ6 ἀαύθ Ῥΐτη, φοίνικα ἁβροκόμαν, ἴῃ ἴοι ἃμα 
ΤΡῃ. Τασσ. Τὴ Τρὰ. Ταῦν. 1428, ἢ κατὰ στύφλου πέτρας Ϊ ῥίψωμεν, ἢ 
'σκόλοψι πήξωμεν δέμας ; σκόλοψ 15 ροΐμίοα δέαϊο, ραϊίδαας. ΤῺΘ ἔδοῦ 
ἰμαῦὺ 6 ὕνψο (σκόλοψ ἃ πέτρα) οηῦ ἰορσοῦμον 8 πιθϑη8 οὗ 
ῬαΠΙΒῃτηθηῦ Τὺ ῬΟΙδΡ5. ΠᾶΥΘ οδι566. {Π6 17 ΘΟ ΘΧΙΟΙ 616 (ΠΟῸΡὮ 
σκόλοψ τηιιϑὺ Ὅ6 ἤθγο ἴβϑίζθῃ ἃ8 8 766, Ἡοῦ 8, ροϊγίεα, ϑἰωΐζθ), ΟΥ̓ ΤΑΒΥ͂ 
αν οϑιιϑδα ἐῃβ ἰηὐογροϊδύϊοῃ οὗ [ἢ6 ψογὰβ ἢ σκόλοπος, ΜΏΪΟΗ 
ῬΘΙΠΔΡ5 15 ΤΏΟΥΘ 11|Κ6]Ὶ (566 Ὀ6]ονγ, οἡ ν. 1002). 

986. ὀριδρόμων 15, 1 ὉΠ1η1κ, οογίδῖῃ. Ῥ. Ὧδ8 ὀριοδρόμων, ΜΏΙΟὮ, 
πο ἀουδύ, δ΄οβ6 ἔἴοτη ἃ ναΐϊδηῦ ὀρζδρόμων, Ὀδύγνθοῃ ΜΏΙοΩ ὕνο 
ΤΟΥῺΒ. ἃ οοργίδὺ ψου]ὰ πϑύαγα! ἢν Ὠοϑιύαϊθ, ὀριδρόμων ὯδΒ [86 
ΔηΘΙοΟΥ οὗ ὀρίβακχος διηα ὀριβάτης ; ὀρομαλίδες, ἴθ ΤΏΘοΟΟΥ. ν. 94, 
Ἠδ85 ἃ γψαγίϑηὐ ὀριμαλίδες, ΤΉ656 ναιϊδηΐβ ΤΟΥ ΘΟὨΒΙΘΏΤΙΥ ᾿ηα]οαίοα 
ὉΥ ἃ Ἰοὐδον ψυϊύθη ρον δηοῦμου ; [Π6 76 ἃ1Υ6 Βοῃ]6 Ἰηδύϑμοοβ οἵ {68 

«Ε 

Ῥγϑοίϊοθ ἴῃ 5. Ὀ]ΑΥ͂, 6.9. οἢ γ. 121 Οἱ 85 κρήτας, τηοϑδῃΐηρ πα 
ὑῃ 818 81:6 ὕνγο γτϑδαϊηρβ, κρήτας δ)! κρῆτες. ὟῪ ῸὨ6ἢ ΜαθυΤαΒ 16 οαΐ, 
ὉΠΥΟΌΡ. ΟΔΥΘΙΘΒΒΊΘΕΒ ΟΥ ἸσΠΟΥδΏΟΘ, ὑπ βδοοῃᾶ ἔμολεν οὗ Ῥ., ΠΘ νγδϑ 
ΟὈΠσΘα ἴο οἤϑηρο ὀριοδρόμων, ΜΏΪΟΠ ἢ6 ἰοππα, ὕἤο οὐριοδρόμων. 
παν. ἡγοῦ] ἃ τη}. ῬΥΘΙοΥ ἤο Βῃουῦθη ἃ νον 6] ὈΒΙΟΥΘ δρ," ΘΒ ΌΘΟΙΔΙ]Υ͂ 1Ὼ 
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δι ΟΠΟΥΒ. ἔμολεν 185 ἀουθ]οᾶ ἴῃ Ηδ]. 194, ναύτας ᾿Αχαιῶν τις 
ἔμολεν, ἔμολε, δηἃ {1.15 τορου οῃ 158. Β0 0 ἢ. ἃ ΜΧ0611- πον ομαγϑοίου- 
Ἰδῦϊο οὗ Εἰπαν,, ὑμαὺ Ασὶϑῦ. τ ἀἸοα]ο5. Ηἷπὶ ΤῸΥ 1Ὁ 1ῃᾳ ὉΠ6 [ἈΤΑ1]1ΔΡ 1165 
δη. 1852. Ἡρυτη. 5 τοδάϊηρ 15 τηοβὺ δνεασα ΤΒτοαρῖ [6 τη 
οὗ δὴ οδή]θοῦ δἴξοι. μαστήρ, ἴοῦ τίς ὅδε Καδμείων ; Τηθ8η8 τῦλο 9" αἷΐ 
ἐθμ6 8008 9.7 Οαάηιιδ Ἡρθβυοῆ. ἢ85 ἃ δοτα, ὀροβάδων -Ξ νεβρῶν 
(ᾳποίοα ὈΥ Βίτη 85 ἔγοτῃ Επι1.}, νυ οἢ βοόῖὴθ ταῖσδ ΘΙ ΔΡ5 ῬΥΘΙου ; 
θα 1 Ὀδ]ανα ὀριδρόμων ἴο Ῥ6 τἱρῃύ. ΤῊΘ ΜΠ0]6 ΘΟΡΓαΡΌΙΟΙ. ΤΩΔΥ͂ 
ἢδγθ ΒΡΓΠΙΡ ΠΟΤ ΜΌΒΟΓΙΒ᾽ ἸσΠΟΙΆΏ68 οὗὨ [86 [Δοῦ ὑπδῦ ἃ γΟΥ͂6] οδῃ 
6 (Ὁ φσΘΠΘΙΑΙΠ]Υ 15) Βμοσῦ Ῥϑίοσθ δ. ΜΟΙ Β νγὰβ ΨΘΙῪ 111- ν  Βθα 10 
αἀαθ ΟΥ̓ δηα τηθίσθ ΤῺ ἴδοι ποίϊοοα ΕΥ̓͂ ΠῚ. ϑδαμᾶγθ ἰμδῦ 
ὀρίδρομος ὑποὰρ ποῦ τηθηὐοπθᾶ ὈΥ͂ 1. ἀπᾶ 5. ΟΟΟΥ8. 106 ἴῃ 
Νομπηὰϑ (Χχγυ. 194 δπᾶ ν, 229) τϑίηουββ 811] ἀουδὺ δρουῦ [815 Ῥοϑίῃηρ 
[86 γὰρ τϑϑαϊηρ. 

987. τίς ἄρα νιν ἔτεκεν. Ἡδτο Οαὐα]]ὰ5 ἢδ8 8ῃ θομοὸ οἵ {ῃθ 
Βαροΐναθ ἴῃ ὑπὸ Ῥαββαρθ ᾿χῖν. 1ὅ4-1567, θερὶμηΐηρ 

Ουαογναην ἐδ φογυυῖξ βοΐα 5 γρ6 Ἰοαοπα ϑ 

δια ρϑίῃ 1 ΙΧ. 1-- 

Νην ἰο ἰραοηα ἠνογυξίδιι5 1λδυδέηνϊδ. .. ργοογραυϊ ἢ 

δυτ. ἱχὶν. δἰβοθτθ βῆονθ [6 Βογηϑη ροθῦβ [81 1]Π1ᾶυ]ῦν ΜΙᾺ 
ὴ6 ασοΐας, ΘΒΡΘΟΙ Δ γ 1η 251-264, 

998, β'οδ)ρ 15. ΘοΥτθούζοη 1 Πᾶν σΊγθη ἴῃ {ῃ6 ἰοχύ 85 Ὀϑίπρ' [Π8 
Ἰβαϑὺ υἱοϊθηῦ : ΕΥ̓͂ ματρὸς σᾶς 15 τηθδηῦ ὥθιηβὶθ, ΠΟ 158. δββοοϊαϊθα 
ἢ ΒδοοῆαΒ 1 18 ΟΥΒΏΙΡ ΟΥ̓ ΤΏΘΟΟΙ. ΧΧΥΪ. 6, κάμον δυοκαίδεκα 
βώμους | τὼς τρεῖς τᾷ Σεμέλᾳ, τὼς δ᾽ ἐννέα τῷ Διονύσῳ. ἘΠτη8. ἀο685 
ποῦ 5661 ἴο Ὁ 1η1ς 85 ρου ποηῦ, δηα απούθ5. ἴτοχα ὑμ6 “οζαηιθαθδ 
ΟΥ Ἐπ᾿. (τὰς, ὅ89, Νάϑμοῖκ), Διόνυσον ὃς ἂν Ἴδαν τέρπεται σὺν 
ματρὶ φίλᾳ ; Ὀπὺ βίχαρο, ἴο βοὴ ἷὸ οὐθ 86 ΕὟδρ,, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 
γϑίουβ ματρὶ ἴο ΒΠ6αᾶ. Τῆδ Ἰαϑῦ ὕψο 50118 165 οἵὗὁἨ ὄργια: ομθ Ἰοῃρ,, 
ἴου δὲ δηδρϑοδὺ οδμπηοῦ ϑίδηα ἴῃ ἃ ἀοοθχηΐδο ἃ8 ΔηΒ υη ἴο 08 
Ἰδτ Ότι5 οὐ [ὴ6 δη βραθῦ, ΤῊ 8 ΒΥ ΠΙΖΘΒ15 15 ΘΟΙΏΤΊΟΝ ἴῃ ἀθβο. ΟΣ 
καρδίαν -- κάρζαν, ϑΌΡΡΙ. 68, δῃηα καρδίας -- κάρζας, ΤΏΘΡ. 277; 
διαδρομᾶν, ἐδ. 848 : διὰτε ζὰ, Ῥεῖα. ὅδδ. ΙΧ] ἴο ὑΠ18. 15. αἰφνί- 
διος, {γ15011. ἴῃ ῬΊοτη., δηά μυριόνταρχον, αυϑα 1571}. ἴῃ ῬΘ5. ; 
Πύθιος ἴῃ Ἰοη 288, τιμᾷ σῴε Πύθιος ἀστραπαί τε Πύθιαι, δτια λογίων, 
ἐ0. 602, τῶν δ᾽ αὖ λογίων τε χρωμένων τε τῇ πόλει. ὅο Φρυγίοισιν 185 
ἃ ὑγ180}1. ἴη ἘΠ. 814, δῃᾷὰ 1ὴ ῃ8 ποχῦ [1ἴπ6 ᾿Ασιάτιδες ἴΌΥΠῚ5 ἃ 
Βρομᾶθο δηᾶ δὴ ᾿ἰϑῃρυβ ; ἀβίωτος 18 ἃ ὑτ15011. ἴῃ ΗΠΡΡ. 821 δηά 
867. 

1001. τὰν ἀνίκατον, 86. νίκαν, “ἴο ψὶὰ ὑπ Πρμὺ ὑμαῦ οδηποῦ Ὀ8 
ψ0Π, [Π6 ἥρμῃῦ ἀρσαϊηδὺ ἃ σοᾷ ; 866 686; νίκαν νικᾶν 15. ἃ [Αγ 1118} 
οομϑίν. δη 15. θα 51} Υ γαυὶθᾷ ὈΥ͂ νίκαν κρατεῖν, ἃ ᾿ιϑα)98 ΤΏΟΥΘ Β.1{80]6 
ἴο φῬοθίσνυ. 

1002. Τα. οὐθι. 15: ἄλυπος βίος ἔφυ ἔχειν ἀθάνατον γνώμαν ᾿Ἤ 
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σώφρονα ἀποφασίστως εἰς τὰ θεῶν βρότειόν τε. “ΤῊ6 Ὀ]6556α. [108 
σομϑιϑῦβ ἴὼ (ὖν 18) μανῖηρ ἀΘΘΡΙΥ βθαῖθα (ΠΥ Δα ΙΔ Ό]ν τοοΐθα) ἴῃ 
[86 τηϊηά 4 ομβαβίθηθα ἡπᾶρτηθηῦ ψιμοαῦ Θχοῦβθ8 [Ὁ ὑη6 πϑρ]θοῦ οὗ 
ἄσΐν ἰο Οοάᾶ, ἀπά Καορὺ σι τηϑη 5 θουπηάβ,᾽ βρότειον, Μ ΏΪΟΝ 
ἔοστῃ ἰ5. Ῥούζον ἐπ8η βροτείαν, ἃ5 ὈΘΙηρ ΠΘΑΥΘΙ [6 Τα85 δηα τηδίοῃ- 
ἴηρ ἀθάνατον. Βαυΐ ἔφυ 15 ἴπ ἃ ΥΘΙῪ ἀπηδῦθχα]! Ῥοβιθίοη. 1 Ὀ6]1θνθ 
{ῃδὺ {π6 ΨΠΟ]6 βδοῃηΐθηοθ 5Βῃου]α σταῃ {Π85--- 

γνώμαν σώφρον᾽ ἀθάνατον ἀπροφάσιστ᾽ 
ἐς τὰ θεῶν 
βρότειόν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος, 

δα ὑπαῦ ἴῃ {π6 βἰσορῃθ ἢ σκόλοπος 15 8. 1η ΟΠ Ροϊϑίίοι ὁ [86 Ῥαγῦ 
οὗ 50Π186 ὁη86 Ὑὔ7ὴΟ ΤὈΙΩΘΙΩὈΟΙΘα {86 11η68, ΙΡῃ. Τδυχ, 1429, ἢ κατὰ 
στύφλου πέτρας Ϊ ῥίψωμεν ἢ σκόλοψι πήξωμεν δέμας ; 8686 ποῦθ Οἢ Υ. 
088. ἀπροφάσιστα -- ἀπροφασίστως, ἃ8 ἴῃ ΤΆῦο. νἱῖ, 29, φονικὸς 
ὅμοια τοῖς μάλιστα ; 1. 1. 6, ὁμοιότροπα. .. ἐδιαιτᾶτο ; ὅορῃ. Β]. 
962, ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέναιά τε. ἘῸΣ {π6 86 οἵ ἀθάνατος 
οὗ, μάχη δὴ, φαμὲν, ἀθάνατός ἐστιν ἣ τοιαύτη, Ῥ]αῦ. ὅορἢ. 242 δ᾽, ἀπ ᾿ 
ἄπλετος 15 ϑ0α 1ῃ ἴΠ6 5816 586η80, 6. 246 6, ΤῊ γροορῦ μαᾶ,1 
Ὀθ]ῖονθ, ἴῃ 1.18 τηϊηα 15 οὐ γ6 1865, Η6]. 101, ὁ νοῦς ] τῶν κατθα- 
νόντων ζῇ μὲν οὔ, γνώμην δ᾽ ἔχει [ ἀθάνατον, εἰς ἀθάνατον αἰθέρ᾽ 
ἐμπεσών. 

1006. τὸ σοφόν, γαΐϊοπαϊίδηι. 866 ἀῦονθ οἡ ν. 895. φθόνῳ-Ξ 
] ἢ οἴδηοο (ἴο ἀοὰἂ). 

1006. ΤῊ 5 ν 686 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 5 ΨΘΕΥ͂ Ο]ΟΒΟΙΥ ἴῃ τηϑῦσο ἰο 15 ΒύσοΟΡ 10 
ὙΘΥΒΘ 85 1 ἢᾶνθ οσίνϑῃ 1ᾧ. 17. οαγό ποΐ [0 ριυῦϑιι6 γαϊὶογια ίϑην {7ν διε, 
ὦ ἨναΉΉΘΥ αϑ ἰο οβοπα ἐδι6 σοαδ, διιέ ἐΐμ6 οἶον σοιγ86, τὐδ εν ηυϊσ ιν 
αγνᾶ ηναγυϊζεδέζυ ἰοααβ {76 ἐο α ποδίο ἔδδιιθ, πναηυοῖψ, ἐο ρα88 07,65 {78 
ὧν ρτείν οπὰ γοϊρίογ, αἰ ἀαν ἰογῷ, ὀυόην ὐγιεϊ ἐδ γυῖσλΐξ, ατιαὶ, οαδέγη 
αϑδίαο αἷΐ ἰμαΐξ ἐγαγιβΟΎ68565 7ιιδέϊο6, ἐο Ποτοι7 ἐδ6 σοάς (ὑμπᾶὺ Μ1} 
Ῥα75.6). εὐαγοῦντ᾽ 15. ὕΠ6 αοοτίδ, ὈΘίοτΘ εὐσεβεῖν. χαίρω θηῤεύουσα 
ΘΟΥΘΙΏΒ τὰ ἕτερα ὃἃὃ5 ὙὙ0611 88 τὸ σοφόν. ΤῊ δοοιαβαύνοθ εὐαγοῦντ᾽ 
8ηἀ ἐκβαλόντα ἃὺΥΘ τη886., ὈΘοϑαβθ {06 ϑϑηιχηθηῦ 18. σΘΠΏΘΙΆ] δηᾶ 
ΔΡΌΡΙ]ΟΔ 16 ἴο 811, 4 ἴδοῦ ΏΙΟΝ γχὰ8 ἡοῦ γοὺ [6] Ὁ θη {Π6 ροθί 
τοΐθ χαίρω θηρεύουσα (ἴδιη.) ἘῸΓ ἄγοντ᾽ ἐπὶ ΝΥ ΘΟἸΚ]6 1 ΟΟΙΏΡΆΙ68 
ἔτ. 671, ὁ δ᾽ ἐς τὸ σῶφρον ἐπ᾽ ἀρετήν τ᾽ ἄγων βιὸς | ζηλωτὸς ἀνθρώ- 
ΤοΟΙσιν. 

1017. δράκων 5Ρ0115 ὑπ6 Ἰηδῦν  1Ὁ ΤηΔΥ Βᾶνϑ Ῥθθῃ ἰηβουθα ὈΥ ἃ 
οοργίϑῦ 10 αἱα ποῦ 566 ὑμαῦ [6 ροα τηϊσην θῸ ᾿ῃγοϊζοα ἴο ΔΡΌΘΔΥ 
8.5 8, ὈᾺ]] ΟΥ ἃ 110}, ΟΥ 8ἃ8 80716 ΤηϑιηΥ-Ποϑαρα τηοηβύοσ, ΤῊΘ Ἰαύου 1 
6] ον ἴο Ὅ6 {88 {πτπ6 δχριδηδύΐοη. Τὴ βῆδῖκθ ου]α ἡδύαγθ ΠΥ ὈΘ 
Β0]θοίθα ὉΥ ὕπ6 1ῃὐθυροϊαῦου ἃ5. 086 τηϑην- Ποϑαθα δηϊχη8] ὙὙΠΟ58 
5.406 {Π8 ροα ψὰ5 Ἰῃηγοϊζοα ἴο δββτηθ. Τῆ6 ΟἼΠοσβ ἄο ποῦ Ψ 188 
ἴο ἀϊοΐαϊθ ἕο ἐμ ρσοά ΠΟΥ γμδῦ ῬΥΘΟΙβ6. ΤΌΡΙΩ 6 ΥῊΔΥ͂ ΔΡΌΘΔΙ, {86 
ἸΏΔΏΥ- 6864 τηοη βου τηϊσηῦ Ὀ6 ἃ 5η86, θα τηῖϊρηῦ 4180 ΡῈ ἃ Ὀσῖθ. 

1018. Ηον. Ογ. 11. 19, 28, ᾿λοοίινηι γοξογδίδεὶ ἰδογυῖα Κγγυσινίδιιδ 
λογγίδιζίφιιθ ἠγαΐα, απ Ἤοηι. Ἡγιὴπ το Τίοῃ, ν. 44, ὁ δ᾽ ἄρα σφι 
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λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηός, ἴὺ 85 ποὺ 661 ηούο6α {ῃδὰὖ πυριφλέγων 
ΤΊΘ8Ὼ8 “ Ὀ]ΔΖΊη σ,᾿ Δη ἃ οὗ ΘΧΡΙ 58 ΤΊΘΙΕΙΥ ὁ ΠΟΙ  1ῃ {16 56η86 οὗ 
“Βρτοθ.᾿ ΤῈ ροἂ 15 ᾿πιγοϊκοα ἴο ΔΡῬΘΆΥ 88 “ἃ Ἰοῃ οἢ ἢγθ,᾿ ἃ ααϊΐθ 
ΤΟ ΆΪΟΒ. ]ΙΟῺ ΤΘΗΔΕοΥΘα ΤΉΟΥ6 ἔουτ 48.016 ὈΥ Ὀθίῃρ' ΘποοΙηραββθα 
ΜΙ ἤδιηθθ. [Ι͂ὼ Νομηπβ χ]. 60 (αποίοα ὈΥ ὍΥ. ϑαπάγβ) Πΐοι. 
ὈΥΔΉΒΙΟΥΒ. ὨΪΤΊ5861 ποῦ ΟἿ]ΥΚ ἰἴηΐο νϑυΐϊοιιβ βϑαβίβ, Ὀαὺ Ἰηΐο ἢΓΘ 
δα ψαῦθυ, Τμὰβ ὕπ6 Ἰηνοσδίϊοη οὗ ὑπ6 ΟἸον5 15. αὐἱΐθ ἡϑῦατϊα]. 
ΗΘ 15 οδ]])οὰ οὰ ἴο δΌΡΘαΡ οἰδῃϑι ἃ85. ἃ Ὀ8]} (6185 ἡϑίθγαὶ τηθίδ- 
ΤΩΟΙΡΟΒ6), ΟΥ̓ ΔΒ ΒΟΙῺΘ Τ]ΘΗΥ- δα 64 ΤηοῊ 5:61, ΟΥ 85 Βοχῃθίῃ τη ΘΥΘΗ. 
ΤΩΟΤ6 ουΐδ᾽ἀ6 ἡϑύθγθ, ΒΈ ΟΠ. 85 ἃ Ἰΐοῃ θην ορϑα 1η 16. 

1020. θήρ. 1 δᾶν6 1πηϑογίβα {1115 ψοτὰ, ΤῊΒ ΘΙΤῸΥ ΜΏΙΟΝ 164 ἴο 
15. οτηἸϑϑίοη. ἀΥΌ56, Π0 ἀοαθὺ, ἔγοιῃ ὑμ6 [οὐ [μαὺ [86 [Ο]]ονΙρ οτὰ 
ΘΟΥΜΙΏΘΏΘΘΒ ΜΙ 8 5816 Ἰουῦθυβ. ΒϑοοῆτΒ 18 ΘΟ ρατθα ἴο ἃ θήρ, 
ἴη ν. 486 δῃηᾶὰ ν. 922, πα ᾿θῖο ἴμ8 ψογὰ 15 δβϑρθοὶδ]}ν 5 108]6, 
Ῥούῃ 85 σίνϊῃρ Ῥοϊῃῦ ἰο Π6 [Ὁ] ονίηρ οτᾶβ, δηα Ὀθοϑιβο [88 Ῥτθ- 
οοαϊπρ' δοηῦθη 086 ἸΏ ΟΪΚΘ5 Ὠϊτ ἤο ΔΡΌΘδΙ ἀπ᾽ Βοχὴθ ὑπ β ου τη δἰ]. 
“οίθηαὶ ἡθααϊῦ πεσόντα ἨΪΒ1 Ἰθραύαν θηραγρέταν,᾽ 5805 Εἤτη58. Βαΐ 
ΘΓ 15. ΠῸ ΟὐΟΘ310. ἴου ἀθραυθηρ ἴτοτη {Π|6 Π15, ἔογ οὗ ἴον 8 11Κ 
οἤδϑηρθ οἵ οοηδίγ. σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 1 τάδ᾽ ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν 
ὡς ἐγὼ κακῶς, Μεα. δ1δ; ὕπεστί μοι θράσος. .. κλύουσαν, ϑορῇ. 
ἘΠ. 480 ; ἐννέπω σε. -. ὡς ὄντι (ΘΙ ὄντα νγοᾺ]α 5110 {Π6 τηθίτο), 
ϑορῃ. Οβᾶ. ᾿. 8580. ἴη πεσόντα {6 8008. 15 1υϑύ1Π 64 Ὀγ {π6 ἴδοῦ 
ὑπᾶῦ 8. Θο θοῦ! ΘΧΡΤΙΘΒΒΙΟῺ 15 ὑγοαῖθα 85. 8. 5112}016 γϑυῦ, περίβαλε 
βρόχον -Ξ αἵρει ; 50 ἴῃ ΟΡΏ. Εἰ]. 480 {ηϑδὺ ὕπεστί μοι-- ὑφέρπει με. ΤῊ 
Μοα. 816 [86 οομϑίγ. 15 88 1 σε δὰ Ῥγβοβαθά, δῃα ἴῃ βορῃ. Οϑά, Ἐ. 
8.5 1 σοί ϑα Ῥγθοθαθᾶ, 

1021. γελῶντι πρ. Τη8 } ὍΘ ἃ ρἴοββ οὴ. γελῶν, ΟΥ̓ ΒΟΤΩΘ 5 0ἢ ΜΟΙ, 
τηοϑὺ ῬΧΟΌΔΟΌΙΥ ΒΟΥΘΥΟΥ γελῶν, ἴθ᾽, 85 Ῥυοῖ, 1 ανθ8 βαροοβίθα ἴοὸ 
τη6, ΕΓ. ῬΘΡΔ05 ἤοΥθ 5.65 ἤο ῬτόυἹθ δὴ δηθ μοῦο νγοσὰ ἴο ἃ 
αὐ [ἃ] ἀογιναύη οὗ ἀγέλαν ἴγοτη ἀ δϑηἃ γελῶν. Τῦ 15. ὉΠΏΘΟΘΑΒΑΤΥ͂ 
ἴο ΤΙ Ϊ ΘΩΥ͂ ΟΠ6 ΨΏΟ Ὧδ88 ΘΥ̓́ΘΙ ρ]αποθα οὐοὺ [ἢ 6 ρῬᾷροβ οὗ ὕὉπμ6 Ἐ{. 
Μαρ. ὑῃμαῦ οὐγο] ΟΡ ΘΒ τπιοῦ 1685 δΟβασα ὑπ {}15 θγΘ ὈΘΙΙον θα ἴῃ. 
5860 Γηὐτοῦ, 

1027. δράκοντος ὄφεος, οὗ, ποῖθ οῃ ν. 664. ἐν γαίᾳ, “Βονγοά ἴπ 
8 5011] 186 θαυ ῃ-ϑηρθηαθιθα οὐὸρ οὗ 0μ6 βϑυρϑθηϊ- ἀσαροη. Τὴ6 
ὙΟΤαΒ. ἐν γαίᾳ 81.686 ποῦ ΒΌΡΟΥἤθοιβ, ἃ8 ἔσπειρε Δ]Οη6. τσὴ ΤηΘΔ 
φγοογθαυτέ. . 

1029. Τηἀου έθαϊν οογγαρῦ ; ̓ηὐτοάαοθα ΟΥ̓ Βοτλθ οορυίβὺ 0 
γγ85 Του] 64 οἵ Μορά. 54, ΏΘΥΘ {Π15 ὙΘΙΒΘ ΟΟΟΌΪΒ, ὉΥ ν. 1084, 
Ῥβῖον. Τὴ Ἰἴπθ ἴῃ 105 Ῥγοβϑηΐ τυ ]αύθα. βἰαϊο, τι ποὰῦῦ {π6 11ὴ6 
ὙΏΙΟ [Ο]]ον5 ἃ ἴῃ {86 Τἴεδα, 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1η06111010]16ϑ.0Ό ΤὴΘ 
1 ΤΟΥ ρο]δύϊου αύοβθ ἔτοχη ὅπ 1468 ἐμεῦ ἀλλ᾽ ὅμως (στενάζω), ν. 1028, 
τγα5 Δουαρῦ, Ῥαῦ οἵ. ϑοόορῃ. Τίδοῃ. 1115, μόλις μὲν (ἐξίσταμαι), 
καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι [τὸ δρᾶν ; ΔΑΥ. ΑΟΉ. 956, πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν 
ὑγιὲς, ἀλλ᾽ ὅμως (86. οἰστεόν). ΤῊΘ ῬΏΤΑΒΘ 15. ΘΧΡΙΘΘβθα {1Π] ἸῺ 

2. ὦ" 

ῬΒορη, 1446, φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ᾽ ἀλλ᾽ ὅμως φίλος, 
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1088. ΤΊΙΘ ΤΘΒΒΘΉΡΕΥ δ ἀγθ8508 {1.6 ΟἼΟΥ 5 ἴῃ ὑΠ6 βίησ, 850. [ῃ6 
ΟΒοσαΒ οὔθ ΒΡ θα ῖκβ. οὗ 10561} 1τπὶ {Π|6 51ηρ᾿ ; 1η {Π158 οἀ88 [8 τηδϑ8ο. 18 
βοσῃθῦϊηθα 864 ὑποὰρῇ ὑπ ΟἼοΥ5. 6 οοτηροβθα οὐ ψΟΠΊΘΗ, 6.6. 
ἩῖρΡ. 1108, λείπομαι ἔν τε τύχαις θνατῶν καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων. 
Α ψομδη 8180 865 ὕΠθ τηδδο., 1 1ἢ βρϑδκίῃρ' οὗ Ὠθυ861} 518 1865 18 
ΡΙαν., Ηθο. δ1ὅ. ὙῺΘ ΟὨΪΥ͂ Οὔ 0888 11) ϑὙΏ]Οἢ. ἃ ΤΟΙη8 ΠΏ, ΒρΘΘ ΚΙ ΠΡ 
ἴῃ τϑίθγθηοθ ἰοὸ ΘΙ ΟΥ̓́Τ, 56Χ, 1565 [6 Τη880. 18 ΏΘΙΘ 586 15. ΒΌΘΔΚ- 
ἴηρ' ἴῃ ὉΠ6 ὐδίγδοῦ, ἃ8 ἴῃ ΕΠ. 71ὅ, οὐδὲ γὰρ κακῶς πάσχοντι μῖσος 
ὧν τέκῃ προσγίγνεται ; ΤΥδοῆ. 15], τότ᾽ ἄν τις εἰσίδοιτο τὴν αὐτοῦ 
σκοπῶν πρᾶξιν, ἌΠΘΙΘ [6 ΤΘίθγθμοθ 18. 10 γοιηρ ὉΒΙΩΔΙΤΙ θα Ο1718. 
ΟΕ 1009, 1010, ἀρονϑ. 

1085. ξένα, ποτη. ἴδτη., 88 0Π6 τηϑύγο (ἀοοΏΤΩ180) ΒΠΟΥΒ. 
1087. ἄγεις -Ξ ανιοΐβ, “ἀο γοι ἄθθιη ΤΌΘ 80 ῬΟΟΥ ἴῃ τηθη ᾿ (ὑΠδΐ 

ψ ἤθη Ροηδῃθιιβ 15 ΠΟ ΙΠΟΪΘ γ6 5881] πᾶν πὸ ὁη86 ἴο Κρ γοῦ ἴῃ 
βουυ πᾶ) ΟΥ, ἠγόμην ἀνὴρ. .. μέγιστος, ϑορῃ. Ορᾶ. Ἐ. 778 ; 
80 ἄγειν ὡς παρ᾽ οὐδέν, Απὖ. 85, Δῃη ΘΟΙΏΤΩΟΙΪΥ Θηουρ ὙἸἢ 
δᾶνοιθϑ, ΒΌοἢ δ8 δυσφόρως ἄγειν ἀοργὸ ζγγ6, Οθ4. Β. 788, ἀπα πρόσθ᾽ 
ἄγειν, “ἴο ᾿γΘίοΥ,᾿ 220 δΌονΘ. 

1088. κράτος ἐμόν, ατὐλογίέψ οὐογ 16: οἷ, κράτος χθονός, γιῦϊθ ΟΥΘΥ 
ἐλ Ἰωπιᾶ, Αοβοῖ. ΒΡ]. 419. 80 ἀστραπᾶν κράτη νέμων, ϑορ!ι. Ορά. 
ΗΒ. 201. 

1048. θεράπνας, αὐλῶνας, σταθμούς, ἩΘΒγΟΠ.., ἀηα ὑμδύ, πο ἀοιθύ, 
15. 0Π6 τηϑϑηϊηρ' Πογθ, ποῦ ὕμ6 ἤονῃ ΤΏΘΙΑΡΙΘΘ ; ἴῸΥ 6 ΤΩΘΘΒΘΗΡΘΙ 
ψου]α ἡοὺ 580 ἐπ6 Τβεογαρῆας 97 Βοοοίζα, τν1685 ὕΠ6 06 ὰϑ 50Π16 
ἄδηρον οἵ 118 Ῥοίηρ πηάοιβύοοα ἴο ϑρθὰῖ οἵ Ὁπ6 ΤΆΘτΑΡηδθ. οὗ 
Τιδοοηΐα ΟΥ ΤΉ Θ55841γΥ. πο. ἃ οομῃΐαβίοη. σοὰ]αἃ ποῦ ῬΟΒΒΙΌΙ]Υ Δ.186 
ἢ6 18. 

1044. ἐξέβημεν. “Τ)6 σοῃϑύγαούομθ νυ θοσατη ἐξ. ᾽Ασ. ῥ. ἰδοθηῦ. 
Ἰηθουργθῖθβι βϑηζθηῦδθ ον θηὶθηὐ 8. οβϑοῦ ἐπεράσαμεν, ἘΜΤΩΒ. 
ΟΥ Ιρᾷ. Τϑῦν. 98, πότερα δωμάτων προσαμβάσεις ] ἐκβησόμεσθα : 
Ἡδοῖ. Επτ. 81, ὡς οὔτε γαίας ὅρι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν λάθρα ; πα [ὉΣ ἃ 511118} 
ΘΟΙΒΟ. δον οὐμοῦ νοι ὴ5 οὗ Ἰϑανίηρ οἷ. ΒοΡἢ. ΑἹ. 82, φρονοῦντα γάρ 
νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ, ἃῃ!ᾳα Ἠαΐῦ. ν. 108, ἐπεὶ ἐξῆλθον τὴν ἹΙερσίδα 

χώρην. 
1045. ΛΑοβοῖῆ. παχῃ. ταϑῖτθα Ῥδτηδϑϑαβ, οὺ ΟἸΏδούοη, [86 506 }}6 

οἵ Ῥοηϊμθαθ᾽ ἄρθαθῃ ; Ὀαὺ ὑπ6 5680]. [6115 ὰ8 ὑμαὺῦ ἴῃ 08 Ξάντριαι ὮΘ 
Ἰαϊἃ {Π8 βοθηθ ἴῃ ΟἸΤΏΔΘΓΟΙ. 

1048. ἴζομεν νάπος, “Μγ)ὲ βαῦ 5 ἄονγῃη ἴῃ ἃ σΥΆΒΒΥ 46]1.᾽ ΒῸΣ {Π8 
δόοῦβ. οὗ, σέλμα. .. ἡμένων, ΑΘΒ0ῃ. Αρ. 1δ8, 

1049. ΤῊ ἀἰἔδυθηῦ ῬΥΘΡΟϑ  οὴ5. ἔθου ποδῶν δη γλώσσης, ΜΙ - 
οαὐ ἀϊβογοηοθ οὗ τηϑϑηϊηρ, ἡγοῦ] θ6. ὙΘΙΥ͂ ΠΔΙΒἢ. [1 5ῃου]α ὈΤΘΙῸΡ 
ἰο τοραγα ἄπο 85 βαραιϑίθα ὈΥ͂ ὕτηθ818 ἤτοτη σώζοντες. ἀποσώζειν 15 
᾿864 1 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ῥῃδῦ 56Πη86 ἴῃ ἴΠ6 “γοοθίειια (ΕὙὐαρ. 804, Νδμοκ), 
κἀποσώσαι᾽ ἂν πατρὸς [ γνώμας φρασάντος. Τ6 ὕννο Βα δύθ Εν 688 
ψουἹα 6 η θ6 σονθιηθα ὉΥ ἐκ. 

1052. συσκιάζον, ἐγαηηδίξίυε, “ οαϑίϊπο 5Βῃδαθ.᾽ 



1286 τς ἘΠΕΙΡΙΡΕΞ, ΒΑΟΟΗΑΚΕΙ͂ 

1065. “ὔεγ6 υθαιῃίηρ αἰ ο8} ἃ νουητοτῦ ἔθγηβο {1}] 1 τγ88 
ἱνγ-ὑχοϑβϑα. ἘΕῸΡ ὉΠ 6 Ῥγοϊθρβίβ ἴῃ ἐξανέστεφον κομήτην οἵ. ΒοΡΠ, 
ἘΠ]. 241, γονέων ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας. .. γόων, ἴο ὕδὲ αἰἴ8- 
Ἀοηο Ὁ. τὸν 7αΐμον ; θα Ὁ. 18, κινεῖ σαφῆ, γοιιδ65. 10 ΟἰδΩΥΎ.688 : 
Αδβοῆ. ἀρ. 1218, εὔφημον. .. κοίμησον στόμα, βοοέδι ὥγυέο γοζίρίοιβ 
βίϊοηοο ; Ῥιμᾷ. ΟἹ]. ν. 4, τὰν σὰν πόλιν αὔξων λαοτρόφον, γαϊδίπρ τ 
4 ἐο ὃό ἐΐι6 γυιυγ86 97 α φγοαξ ροριζαξίοη. ὃ. ἴῃ ἘΠ Ρ] 5, ἐο βίγίζε 
ἀιιηυδ, οἷο., δῃὰ ἴῃ Τιαύϊη, ζίφιυϊαο φυὴν ρίαδηναίθ σιυένγ" ἠνοδΥϊε 
οοἰϊιογία --- απυοϊηέοα ἐο ἢοαϊδιϊιέψ, Ῥοτβ. 1. 17. α«“πΐηιω οοὐιθγιηΐ 
γηοϊζα βδασα Ξειύογ τϑαγηιρα ζηΐο δογένεδ5, {πν. 1. 8. 

1066, ποικίλα, τοοῖζ τὐγοιισηέ. ποικίλα, πεποικιλμένα, κεκαλλωπισ- 
μένα, Ἠφογοῦ. ἐκλιποῦσαι. . ζυγὰ, οὗ, Οαἴα}}. 4{{18, 88---- 

νου ἐωνογοα νἱξαγν5 οπλιβ ἡγμναονιίία ἡυρὶ,, 

δηἃ Οὐ. 4δ, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. 
1060. νόθων, “1 οδηποῦ ΤΟΘΟῚ Ὑ10} Τ]η6 ΘΥγ865 ὕμθϑθ 5112} 

Νίδοηδάβ.᾽ Οὗ Αύμο Ζοαν, “ΤΠοὰ βύηυμίαν τηϑὴ οὗ νυἱσύπιθ.᾽ ΤῺ15 
016 Ῥαβϑθᾶρθ 85 Ῥθθὴ υἱύϊαϊοα ὉΥ ἃ ὈΘ]16 ἴῃ {π6 οχιβύθηοθ οὗ 
ΘΠ ΘΡΏΘη8᾽ [Γὑα]1 8 Ἰη885. ΟἿ 815 ραβϑᾶρθ 6 απούθβ οχ γοί. οοαα. 
ὕπνο τϑδάϊξηρβ, μόθων δια ὅσον. Τῦ 15 ΠΟΥ͂ [ἉΠῸῪ θοῦ Ὁ]Π15η6 ἃ ἰπδὺ ἢ6 
γγὰ8 ἴῃ ὕπ8 Βδθιῦ οὗὨἨ τΤϑοοχῃσηθηαϊηρ ΠΪ8 οὐ οομ͵θούατοθ ὈΥ̓ [6 
Δα ΠΟΥ Υ οὗ ργοίθπμαθα 1η885 (υἱά. Κίροῆῃ. Ῥυαθ) Μαβρυανθβ 
ὅποι μόθων, ἩδΙτη.᾿Β ὄσσοις ὅσον, δια Ἡραύμ 5 ὄσσοις μόθον, ΤΩΔΥ͂ 
ὑβοΡ  Όγ 6. Ὀ6 αἰϑτη 5864, ἃ8 Τϑροϑίηρ οἡ ὕπ6 δαῦμουΥ οἵὨ τὴ885 ψ ῃοῆ 
ὭΘΥΘΙ οχιϑίθα, 8δη 4 85 Ὠδυΐηρ ὙΘΙῪ {016 το Τϑοοτησηθηα ἐῃθτη Ὀ6- 
γομά {{|5 ΒΡ ροββα δοῃβοττα ἐγ ἴο ἀποϊθηῦ οοαΐοθδ. Ϊ ἀδίθπαβα τὴν 
ΟΡ η8] τοϑίογαύϊοη οὗ ὄσσοιν νόθων οΓ. {π6 [Ο]]ο]Ὡρ; σ᾽ου 8 :---(1) 
ἴῃ οοιγθοηρ ΟΟΟΙΝΟΘΩΝ ἰο ΟΟΟΟΙΝΝΟΘΩΝ, 8 ΘΥΤῸΣ ΜΟΙ 1 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ οἡ {π6 Ῥαῦὺ οἵ [8 οοργ᾽βῦ, ν1Ζ. [Π8. οἹη βϑίο οὗ ομβ οὗ 
ὕνο 5: 118} 1ούῦουϑ ἴῃ πιχίαροβιύοῃ, ΟΟ δα ΝΝ, 18. ὦ ρυγίογὶ τῃ8 
τηοϑὺ Ὡϑύαγδὶ οἵ 841} δύσΌσθ, ἃπΠα {015 ΨΘΥῪ τηϊδύαϊςθ ἢ85 Ὀ66 8 ΥΘϑανῦ 
τηδᾶθ οἱρῃῦ {ἰπηθ5 ἴῃ 18 Ῥ]ᾺῪ ΟΥ̓ 015 βδ1ὴ6 οοργίδῃ (υἱά, Αἀῃ. 
Οὐ.}; (Ὁ) Νοπη. Ὀίοηνβ. χὶνι. 207 γαυΐβ ἱπύο ὕπ6 τηοὰτῃ οὗ {ῃ6 
βᾶτη6 Ρϑηΐῆθαβ 086 ογβ μήδε δαμῆναι [ Βασσαρίδων τεὸν νΐα νόθαις 
παλάμῃσιν ἐάσῃς, ΜΏΙΟΝ 1685 τὴ6 ὕο Ὀοϊῖονα ὑμαῦ 6 δα ἴῃ ἴγ15 
τηΐϊηα [Π8 βοιηθνμδῦ δ γδηρθ τι586 οὗ νόθων ἴῃ {18 Ῥδβϑᾶρθ ἴῃ {Π6 
506η86 οὗ δὐηνιυζαίθα, 116 πλασταῖσι βακχείαισι δΌονΘ ; Ῥαπύῃ οι {1 
ποῦ [ῸΓ ἃ τηοτηθηὖ 811ὁνγ ῃ 8 Βδοομδηΐβ ὕπο οτϑαϊῦ οὗὨ ΒΙ ΠΟΘΙ ; τ} 
βίο], 5805 ἢ6, οαγυηιοί γεαςσῖ, ἐπ6 Μαθηναα, Τηυροδίογθβ. ὅ6}.0]. οῃ ΑΥ. 
Να. 8382. αποίοϑ Οὐδ] ]Π]τηϑομτι5 ἃ5. οΔ]]Π1πρ' ὁ Ῥαβύατ ἃ τη 5810 νόθαι 
ἀοιδαί : (8) [Π6 οτηϊβϑίοι οὗ οὔθ οὗ ὕὉπ8 ὑψχο ΟΟὉ ψουἹὰ Ὀ6 Ῥδυ}- 
ΟΕΪΑΥ]Υ͂ ΠΠΚΘΙ͂Υ ἴο οσοῸ ἴῃ ὑπ σψοσὰά ΟΟΟΟΙΝ, σῆθγθ Ὁπ6 ΟΟ δὸ 
Ῥούῃ ρυβοθάβᾷ δηᾶ [Ὁ]]ονγθᾷ ὈΥ ἃ Ἰϑῦθει 80 ΨϑΥῪ || ὑῃθηα ἴῃ. ΤΟΙΊΩ 
45. Ὁ ; (4) μόθων, ατν οὔϑοθη6 ἀαηθ, ΤΟ] ἃ ΤΟΥ͂Θ αν ὍΘΘῺ τοϊογαϊβά, 
Ῥαὺ ὑμαὺ 1Ὁ γγὰβ Βα ρροβϑά ἴο ἤᾶνβ ἀϊγθοῦ τὴ8 δνμουν ; (5) Ομ ἢ 
δηἄρανοῦιβ ὧο ἀοίαμα Ἡθαῦῃ 5 μόθον ὈΥ βαγίπρ' ὑμαὺ 1 18. Δρ}]16α 



ΝΟΤΕῈΝ 127 

ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ἴο {π6 Μηδ γουῦὺ ὈΥ ΝοΠμτΒ : δαῦ 015 15 ποῦ 80; 88 
ΨΟΙΑ͂ μόθος ταθϑη5 ἴῃ ΝΟΏΏῖ5 (α΄) εγγυνζέ, χψμαγγοῖ, οἴο., χ]ῖν. 158 ; 
νυμφοκόμον μόθον ἴτι ΧΧΧΙΥ. 109 Τηθ8 5 ὉΠ: Β81ὴη6 ἃ8 νυμφοκόμος μάχη 
ἴῃ χΊνη. 188, ἃ ηιαγγίασο- ιιωγγεὶ (β΄) ἃ ποϑβέ ηιογδηαϊίοα ΚΟΥ θαΐζέζο, 
δ τοῦ ἃ ἀἰϑογ ΟἹ} ἐλίαδινβ ΟΥ̓ γοιέ ; ἃ μα νὴ 1 ὉΠ18 56η868 10 15 
ποῦ ΔΡΡΙΪδ οβρϑοίδ!ν ὕο ὕπ6 1] ον 8. οὗ 1) ]1οῃ., 6.9. 1 ΧΧΥΊΪ, 144 
Τὴ8 ἐθῦηὶ μόθος ἰ5 ΔΡΡΙδα το {Π|0 δηθηυΐεβ οὗ 1 )Ίοη., δπα στρατιά ἴο ἩΪ5 
[Ο]]ονγο 5 ; (6) [86 δααϊτίοη οὗ ὄσσοιν 15 ΔΙτηοϑῦ ΒΟ] αὔθ] Ὁ ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ ἴο 
ΤΟΠΟΥ 086 τἸηϑϑηΐηρ οἵ ἐξικνοῦμαι ΟἸθαγ,  Ιοὴ νι Πουῦ 0818 ψογα τηϊρηῦ 
τηθϑῃ .7 ἐαηηιοΐ ᾿ϊέ. ὄσσοις τιοῦ ὄσσοιν 158. ὑπ6 ἴοττὰ οππα ἴῃ Τταρ.; 
ῬοΥβοη δα πὸ οΟὈ]θούϊοη ἴο [Π6 ἔογτη ὄσσοιν. ΟΜ ΘΥΘΙ, 1 ΠΟΥ͂ ῬΓΘΙΟΣ 
ἴο ρἷνα ὄσσοις νόθων ἃ5 ὈΘΙῺΡ᾽ ὙΘΡΥ͂ ΠΘΔΙΙΥ͂ ἃ8 61058 ἴο ἢ Τη8, 118 
ὄσσοις, τιοῦ ὄσσοιν, 15. ΟΘΥΓΘΙΉΪ]Υ ὉΠ 6 888] ἴοση. ΒῸΣ μαινάδων νόθων 
οἴ, ποῦ οῃ ν. 664 ; 8150 1,. δπᾶ 5. οῃ. νόθος διὰ γέρων, ὈοΤῊ ΟῚ ΜοΤΙάϑ, 
ὑβμουρἢ ἀΒῈΔ]1Υ 5 Ὀϑυδ ΤΥ 65, 816 ὙΘΥῪ ἔρθα ΠΘΏΤΙΥ δα͵]θούῦνοϑ ; ΝΌΠΙΤΙΒ 
Ἠδ88 γέρων Κιθαιρών, Ἰδῖοῃ. χ]ῖν, 148. ἘῸΡ {88 ρθη. ΡΥ νϑ 5 οὗ 
αἰτηΐπρ οἵ, τοῦδ᾽ ἂν ἐξικοίμεθα, ἘΠ. 612 : τοῦδε τοξεύω, Ἰοῃ 141] : 
θύρσους ἵεσαν. .. Πενθέως, ΤΉ. 1049 ; τόξῳ γὰρ οὐδεὶς πημάτων 
προσίξεται, Α680ῃ. Οἢο. 1022 ; τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱείς, ΒΟΡΆ. 
Αἱ. 1564. ΝΟΙΙῈΒ 8150 ἢδ8 νόθον στέφος, ΧΙΥ. 69 ; δηὰ Ὁ ΒΘΘΙῺ5 ἴο 
ΤὴΘ ὯΟῸ 5128]}} οοῃμβιτηδίϊοῃ οἵ [Π6 βουμάμποθθ οἵ νόθων ὭδτΘ ὑπαᾶῦ 
(αι! ]8, Ποτὴ 6 ἤᾶγθ βθθὴ ἤο Ὅ6 80 [Δ121}180 ΜΙ ὑπ6 αεσολαο, 
8δη ἃ ψῆὴο [85 ἰπηϊαίοθα δὴ ἱπητη θα! ίθ! Υ ρυθοθαϊηρ' γο 86 106, 64115 
Αὐὐ5 ποίλια νιον ἴῃ ΑΙἰξίβ 27, δη!ὰ ἴῃ 81 οὔθ" Ῥοοτη, ΧΧΧΊΥ. 1, 
ΔΡΌ]165 ὕ.6 οριΠοὺ πούδιι8 ἴο {Π6 δογγοισεῶ Ἰίσηῦ οὗἉ {Π6 τηοοῃ. 

ΤῊΘ τοϑαϊηρ τηοϑῦ ρθη ΡΆ]]ν δἀορίοα, ὅποι μόθων, 18 ὙΘΙῪ ΟὈ]60- 
Ἐ]Οη8Ό]6, ποὺ ΟΠ] οα δοοοαηῦ οἵ ὑῃ6 στοαῦ ἀοαθύμι] 985 θύῃ 6Ύ 
μόθων ἰ5 ἃ ψοτᾷ ψὨΟΉ. οουἹᾶ Ὀ6 πϑοὰ ἴῃ Τγαρσθαν (β000]. οῃ ἀτ. Εὰα. 
697 ἀρῆπμθβ 1Ὁ δβ φορτικὸν ὀρχήσεως εἶδος) νγϊ Ποτῦ ΤῸ ἀἸΟΡΟῸΒ. 4550018- 
ἐϊοη8 (80 ἢ 85 710 ΜΟΙ] ΘΔΥΥΥ ἴο ὰ8 ΟΥὨ σαποανν ὕο ἴῃ 6 ΕὙΘΠΟὮ), Ὀαΐ 
4150 Ὀθοδυβθο ὑῃ6 οὔᾶθι Μοῦ] δἰπηοδῦ ὩΘΟΘΘΒΑΤ ἤᾶνο Ὀθθη μόθων 
ὅποι. ΜΜογδϑονοὺ ὅπου Μοῦ] ἤαγθ ὈΘΘῚ 8 1Δ ΤΊΟΤΘ Ἠδύμχ] 6Χ- 
Ῥγθβϑίοῃ, 8πηα ὑμαῦ 1θδ8 τι 51} [ἈυΌΠΟΥ. νὰν ἴτοσὴ Π6 τη8. ΤῊθ 
ΟὨΪΥ Ῥᾶβθᾶρθ ΘΟΙΩΡΑΡΘΌΪ6 ἰο {818 ῸΣ ΠΔΥΒΉΉΘ85 πὶ 86 156 οὗ ὅποι 15 
ϑόρῃ. Οβά. Ὁ, 888, δηᾷὰ ὕπνο 600 Ὧ85 βΒῆοψῃ (45 1 ὉΠΊΠΚ ἴο ἀοτηου- 
Β γα 00) Τμδὺ 6 τηϑῦ Τοϑα ὅπον. 1 δῖὴ σοην]ηοθα ῃδῦ πον 
Ῥαὺ ὈοΙ1οΥ ἴῃ Θύθρῃμθηθ᾽ βού ουβ πι88 ου]ἃ ἤν σαϊηθα βαο ἢ ἃ 
ΤοΔα]ηρ᾽ 8ἃ8 ὅποι μόθων ὃι ῬΪΔ66 ἴῃ ΔΗΥ͂ θα 1 0 οὗ ἃ ΟἼΕΙ Η]ΔΥ. 

1061. εἰς ἐλάτην ννἃ5 ῬΓΤΟΌΔΌΪΥ ἃ σοΥγϑούϊοη οἵ ὕπ6 οοργιβῦ, ὴΟ 
νγῶβ ἱἸσῃογϑηῦ οὗ ὉΠ 6 186 ΟΥὁἨ ῥγοαθ] 8105 δηα οὗἩ [ἢ τηθύγιοαὶ ΘΥΤΟΣ οὗ 
81 δηδρϑοϑῦ δίθου {π6 ἢγϑὺ ἴοοῦύ. ΒῸΣ ὕΠ86 Ῥγοάᾶβὶ, οἷ, ἢ ̓ τέρᾳ φράσω, 
ΑΥ. δῃ. 64 (ΘΓ βοὴ ἴαϊκθ 6 ΟΡΒ. 85 ἃ ῬδΡΟΟΥ οὐ Ἐλι}.}); 
ἐντὸς ἢ ̓ ξωθεν δόμων, Νιοά. 182 ; δια ἢ ᾿κπειρᾷ λέγειν, δορῇ. Οβα. 
ἘἈ. 860. 

“ ΕῸΣ {Π6 τοροίϊϊοη οὗ μαινάδων 50 Β00η ἀρϑ11}, 866 οΐα Οἢ 
γν. 641. 
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1065. ΕῸΣ [6 Δηδρθοτα οἷ. Νοηα8, χὶνὶ. 1ὅ8, εἰς πέδον, εἰς 
πέδον εἷλκε, δι γΛ 6 ϑῦ ᾿τηϊδαύοη οὐὗὁἨ {18 Ῥᾶββδρθ; 8πα Ῥβϑιιάορτορ. 
660, οὐρανοδρόμῳ ξύλῳ [| ἀνῆγον, ἦγον, ἦγον εἰς ἄκρον τέλος. Κα. 
Αἀῃη. Οὗ. οι ν. 1067. 

1066. τόρνος (τόρνος. ἐργαλεῖον τεκτονικὸν, ᾧ τὰ στρογγύλα χρήμα- 
τὰ περιγράφεται, Ἠ Θϑγ0}.) 15. αὐν ἐπδίγινηνθηί τὐἰδεο 70} αδθδογίδίη ἃ 
οἶγοῖθ, βουαθίῃϊηρ' 1 οαἹ σοηυραδδθ5. ΤῈΘ ἰηϑύγατηθηῦ Ππ8α 105. δηᾶ 
[αβίθηθα 1ῃ 06 οθη τ 6 οἵ [Π6 Ῥίϑθοβ οὗ ψοοᾶ οαὖ οἵ ΜΟΙ 0η86 66] 
νγὰ8 ἴο 6 τηδᾶθ ({Π86 ψγ)7μ66] ἤθγ σοηῃηνθιηρ]αῦθα 15 80114, ψιμουΐ 
ΒΌΟΪΚ65), δηα νι ὑπαὺ θη 85 ὀθηῦγα δῃηὰ [ῃ8 τοϑῦ οἵ ὕῃθ 1ηϑύτα- 
τηθηῦ 88 Τ8 18, 8. ΟἾΤΟΙΘ νὰ ἀθβου θα. Τὺ 15 Βαρροθθα (866 ἢ, ἀπ 
5.) [Πὰὺ 015 νγχὰ5 ϑἴθοϊθα Ὁ. τηθϑῃ85 οὗ ἃ ρῖβοβ οὗ βϑύσίηρ [ἀϑύθμθα ἴο 
ὃ, Β01Κθ ἴῃ {86 οϑῃηύτθ οὗ [6 Ῥΐθοοθ οἵ ψοοῦ, ψι ἢ ἃ ῬΊθο6 οἵ Ομ Δ] ΟΥ 8 
ῬΘΠΟΙ], ΟἹ ῬΘΓΏΔΌ5 ὃ ΒΏ871}Ὁ Ό1846, δὖ [Π68 Θη4 οὗ 1, το τηδυῖς {Π6 οἰτοῦτη- 
ἔοσθηοθ. ΤῊ6 5111116 4065 ποῦ οοηϊοιηρίαίθ {π6 τοπῃάϊηρ οὗ ἃ ΨΠ}66] 
ἴη ἴμ6 Ἰαΐῃθ, Ῥαῦ ὑπ6 ἀθβουϊύϊοη Οἵ 108 ΟἸΤΟΙΩ ΓΘ μο6. ὉΥ͂ {Π6 
γηθύμοα 1ηἀ᾽ϊοαύθα δῦονθ ; ἃ ἰαῦμϑ ψου]ᾶ ποὺ θ6 ἃ βαϊία 16 1πϑίγὰ- 
τηϑηῦ [ῸΓ τηδἰτίηρ ἃ ΜὙ}ὴ66], πο’ ψου]Ἱα [ῃη6 ψοτᾶ γραφόμενος ἨδΥ͂Θ 
ὈΘΘη 864 ὈΥ Εὔτ]., ΠΟΙ περιγράφεται ὉῪ Ἤθϑγοῃ. αν. (Ογο]. 661) 
ΔΌΡ]105 086 ὕθυται τόρνευε ἴο ἴΠ6 ἀταροίηρ τουηᾶ οὗ ὑπ6 Ὀγδπᾷ ἴῃ {Π6 
βοοκοῦ οὗ [6 ΟΥγοϊορβ᾽ 6γ6; δηὰ 15 ἃ Τραρχηθηὺ ἤοτη ὑμ6 7}6βθιι5 
(385 Νδιοῖκ) 8 8408, κύκλος τις ὡς τόρνοισιν ἐκμετρούμενος, ὙΨΏΘΥΘ 
{86 Ἰαϑδῦ ψοτα βῇονγβ ἀθοϊβι ον ὑπαὺ {μ6 τόρνος νγὰ8 80 1ῃηϑέγασηθηῦ 
ἴον ἀββουιριηρ ἢ6. οΟἸγουχἤθσθηοθ οὗὁἨ ὉΠ 6 ΜΏ66], ποῦ {πῸ Ἰαῦῃβ ἴοὸσ 
τηδκίηρ 10. δαϊάδ5, ϑτηοηρ [86 ΤΠ) ΘΔΏ]ΏΡ5 οὗ τόρνος, οἾνϑϑ τὸ τρῆμα 
καὶ τὸ ἐνιέμενον ἐς αὐτό, δῃα Χρη. γ᾽ θοῦ, 1. 6 50 τι865 1ὖ; Ὀαὺ 1 [ὉΠΟΥ͂ 
ψγὸ Βῃοι]ά τοϑὰ ἴῃ Ὀούῃ Ῥ]βδοθβ τόρμος. θη Ηάΐ., ἴν. 86, 5805 
κυκλοτερὴς ὡς ἀπὸ τόρνου, 6 18 ὑμΙηκίηρ οὗ ἃ. ῬΙδῃβ βυτγίδοθ 
ϑοσΆΤα ΟῚ τηϑαθαγοα οαὖ ὈΥ̓͂ Δ ἰηϑταχηθηῦ. ΟἿ αἷδο Ῥ]δαί. ῬὨΏ1]. 
δ1 Οὐ, ἀλλ᾽ εὐθύ τι λέγω, φησὶν ὁ λόγος, καὶ περιφερὲς, καὶ ἀπὸ τούτων 
δὴ τά τε τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδά τε καὶ στερεὰ, καὶ τὰ τοῖς 
κανόσι καὶ γωνίαις, εἴ μου μανθάνεις. ΑἸα. ἢδ5 περὶ φορὰν, ΜΟΙ 
ῬΘΙΉΔΡ5 15 ποῦ ἃ ὈΠΙὕΘΥ 5 Τηϊδύαϊο ; φορά" ἣ τῶν μηχανικῶν ὀργάνων 
λαβή, ΗΘ5γΟ}.---ὥστεξε αϑ ΜΙ ἃ. νου, ψ ΒϑύμοΥ ἐπαᾶ. ΟΥ 6οη7. (6.9. 
ὥστε τροχὸς ἕλκει, ἕλκῃ δρόμον, αϑ ὦ ᾿τσλιοοῖ ἐγαϊ8 8 δοτιγ86), 15. ὙΘΥ͂ 
ΤΆΥΘ; 1 οδ ΤὈΟΙΠΘΗΌΘΥ ΠῸ 1ηδίδηοθ ἴῃ. ΤΎΔρ, δχοθρῦ ΒΟΡἢ. ΤΊΔΟΉ. 
11ὅ, ὥστε. .. τις. -. ἴδη (νΏΘγΘ [6 τὴϑϑ 1684 ἔδοι, δηᾶ 
Υυμαδι' οογθοῖβ ἴσου Ερβαγαῦ ; γοὺ Υαμαοι' τοδαβ τη ΤΎΔΟΝ. 700, 
ὥστε πρίονος ἐκβρώματ᾽ ἂν βλέψειας ; ῬΟΙΏΔΡ5 ὑμ6 ὑγπ6 τϑδαϊηρ {Π|6 16 
15 ἂν Ξε ἃ ἂν). [1 Πογϑίοσο τϑ͵]θοῦ ἕλκει (πα ἕλκῃ) δρόμον. Τὺ 15 Βατᾷ 
ἴο οἤοοθθ βούψθθῃ 6 151κ6᾽5 ἑλικοδρόμον δῃη ἃ οΔ ρου 5 ἑλκεδρόμον. 
Ἡδϑγ ἢ. ΟΧΡΙ] 815 ἑλικόν᾽ περιφερές, 80 ὑπαῦ ἑλικοδρόμον οἴγοιίαῦ 
σου ἃ 6 ἃ ΘΥΥ͂ Βαϊ 016 οριυῃοῦ οὗ περιφοράν ; Ὀπὺ Εαα. Ἡζοτν. 1, 
2, δ Βγυθθος. αν ἕλκε, ΨΏ1ΟΏ τηδῖκοβ [ῸΥ ΘΟ] σοΥ 5. ἑλκεδρόμον, 
γοϊέηρ, Τουτηθὰ οὐ 0ῃη6 δῃδίορυ οὗ ἑλκεχίτων, ἑλκετρίβων. ΤὴΘ 
Δα ΠΟΥ οὗ {μ6 Οἠγίδέιιδ αΐξίθη8 ΥΩ ΔΚ65. ΤΟΥ ΘΙ ΒΙκΘ ΟΥ ϑ'οΘ] 166} 
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δια δραϊηϑὺ ἕλκει δρόμον.υΌ ὙΠῸ διομθῖγρθ οὗ Ῥ. τη ὺ πᾶν δᾶ 
ἐ 

ἑλκεδρόμον. 93.866 ηοΐθ οῃ σ. 986. 
Ι δαὰ ἤϑῖθ {δ νἱον οὗ ὕῃ8 Ῥβϑϑϑαρθ ῥβϑίκθῃ ὈΥ͂ τὴν Πα Μν. 

Βοθοτύβοῃ, ΓΟΤΙΠΘΥΙΥ ΒοΒ αν οὐ ἸΎΤΩΙΟΥ ΟΟ]]θρθ, 1) ]1η, πα πονν 
γουϊγοα ἤοχα [ἢ 6 Βοηρ8] ΟἷνῚ ϑθυνίοθ 1 Ὀ6116νθ ὑμαῦ 815 ΤΏΘΟΥΥ, 
Μ ΠΙΟΉ 6 Ῥα]5Πη64 ἴῃ 1879 ἴῃ Πογηνοίδοηω, νο]. 111. Ὁ. 887, δῆοσυαβ 
[6 168] βοϊαύίοῃ οὗ {π6 ῬτΟΌΊθτ ργθϑθηϊθα ὈΥ̓͂ Λπ6 ρᾶβϑᾶσθ. Βυῦ 1 
ὑπουραῦ Ὁ Ὀοιΐο ποῦ ἴο ΒΌΡΡΥΘΒΒ ΤΩΥ͂ ΟΥ̓́ ποῦύθ, γΏ]Οἢ 5Ό1η8 ὋΡ 
ϑιηοϊθηῦ ὑθϑ ΠΩ ΟΥ̓ αοὰὺ {68 τόρνος. 

“ΤῊ 6 ψοτᾷ τόρνῳ Π85 σΘΠΘΙΔΠ]Υ Ὀ66η ὑγϑηϑὶαύθα ὧν ὦ ἰαΐμο ; Βοταθ- 
ἐΐτηοβ ἰδ μὰ8 Ὀ6θῊ Βᾳρροθβϑα ἴο τϑίϑυ ἴο 8ὴ ᾿πηϑίσυτηθηῦ 1 ἃ Ῥ81 οὗ 
ΘΟΙΏΡΘΒΒΘ6Β. 

“Ἷ Ῥο]ΐον ὑμαὺ τόρνῳ ἴῃ ἐἰιῖ5. ῬΙθοθ ἄοθβ ταθϑῃ ὧν ὦ ζαΐδα, ὑπου Ρἢ 
8 ΥΘΙΥ αἰ ογθῦ ομ 6 ἔγοτα {Π|6 ἰαῦδ6 τ οι σγὰβ Ὀβίοτο 86 τηΐη 8. οὗ 
ἔἢη8 Θοτητη θη ὐϑύουβ Οἡ ὕΠ8 Ῥᾶβϑᾶσθ, ΤΓ}6 ᾿αΐμθ ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ γ7ὰ8. 016 
ΒΌΘΙ 85 1 Πδν8 566η δὖ ὑγοῦκ ἴῃ ὑπ Νουθῃ- Ὗ οδῦ Ῥγονίηοεβ οἵ 1παϊὰ, 

.Α βὐοαῦ ρο1]6 οὗ βοῃι8 β]αϑύϊο νγοοᾷ 15 χϑᾶ ἰηΐο 0} γ08]1, 80 88 ἴο 
ΝΣ 

ἣ Ῥ δ ᾿ ἷ 
Ἐ 

ὶ Γ 

Νὰ 

ἤ Νὲ 
Νὰ 

ΕἸα. 1.-, ῬοΙθ. 5, Βύσῃηρ. Ὁ, Ὅσα. Ἢ ὙΉΒΕΙ. 

Ῥγο]θοῦ δὖ τἱσηῦ δηρῖθθ, ΊῈ 1 ΤΏ] Πη6᾽ θη ἢθθ, Τὸ {818 ϑηά 15 
αὐταοῃ θα ἃ δυγίηρ, Μ᾽ ὨΙΟῊ 15 σουρηῦ ἄονῃ δηᾶ ξαϑῦθηθα ἴο ἃ Ῥ]} ἴῃ 
{6 ἄτατῃ οὗ [Π8 Ια. Τὴη6 ψουκηλδῃ [θη δἰίβομθϑ 6π6. Ὀ]ΟΟΚΚ οὗ 
ἀλλ ΌΘΥ ψ ΒΙΘἢ 15 το Ὀ6 ὑατηθὰ Ἰηὔο ἃ 68] ; δηα ἢ6 ἄταρβ {815 τουσηά 
ἴῃ ὑ86 ἀϊτθουύΐζοῃ οὗ {6 ἄγβὺ δυύσγον, ἈΠ} }}] {86 βυγίηρ 18 οοἱ θᾶ τοπηά 
ἴπ ἄγχση 85 ΤΩΒΗΥ͂ Εἰ1πη65 858 1Ὁ Μ11} ροὸ. Τ15 οὗ σοῦτθ8 β6ηάβ ἄονῃ 
ἴπ6 Ῥο16, νυ ἢ 15 ὕΠ8 ῬΥΟΟΘ85 ἀθβου θα ὉΥ κυκλοῦτο. 

“ἘΊΡ. 2 τοργθϑθηῦΐβ [η6 Ἰαύῃθ στ Ὁ.6 ρο]θ Ῥθηὴῦ ἄονψη, πα {Π6 
δύση οοἸ]64 τοὰπα πΠ6 ἀγατη οὗ ῃ6 ἰαΐμθ, θα {86 ψουκτηϑῃ 
ΓΘ]Θα568 8. ΒοΙα οἵ {88 ψ}66], [86 γὙ6οο 1} οἵ ὑῃ8. ροΐὶθ οδϑβοβ {86 
ΜΆΘΟΙ ο τοῖν ἴῃ ὑπ6 αἰγοούϊου οὗ {6 βθοοῃαὰ διγόν, 8ηα [ἢ 8 

Κ 
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ΟΡ Κιηδη {6 ΔΡΡ] 168. [ἢ ο}1358]1. ΤῊΘ Ῥγόοθϑθ μ88. ἕο 6 γερθαξοᾶ 
85 Οἰὔθῃ 88 [}8 βύγηρ ὈΘΟΟΠΊ65 ΘΟΙΩΡ] οὕ ΙΥ πΠΟΟΙ]64 ἔροχη {Π6 ἀτσύτη. 

ΕἼΤ ΙΘ 8100) δὰ Ἰαουγοα ἀτασρίηρ ἄονη οὗἩ ὕΠ6 ὑτδθ, Θχργθββϑᾶ ὈγῪ 
κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν, Μγου] ἃ ΔΟΟΌΤΑΙΘΙΥ ΘΟΥΤ Βροηα ΜΙ 0Π6 510 Ὀγθ- 
Ῥδγαῦϊοη ἔῸΓ [ἢ.6 ΠΡ ΏΪ σ᾽ ῬΤΌΘΒ55, ἴῃ 8 δῦ 8 ΒΟἢ, 88 15 Πθγα ἀδρὶοϑά, 

;2ΖΞΖ,ΖΠΖΙ.. 9ῷ3,..,9ῷ.ᾧἃἅ.Ἡ » 

[777;.759. 

ΕἸτα. 3.---, ῬοΙθ. 5, δύσίηρ. Ὁ, Ῥτσαμα. Ὑ7, 66]. Ο, Ο}156]. 

ΝΥ βϑυρρθϑῦίου, 15, ὑμαῦ {16 5112116 1ῃ. [ῃ6 Ταχὺ 18 Τα κθὴ ἔγουη {Π6 
ΒΟΥ ὈΘηαϊηρ οὗ ὉΠ} ῬοΪθ 1 [Π}8 ῬΥΟΟΘ88 οἱ σοἱ ]Ἰὴρ' [Π6 βύγμιρ, 

“ΤῊ ὑγϑδηβϑιδύϊοῃ. ὑμθη οι] 6, ““ δπὰ 1ῦ νγὰ5 Ὀθηῦ 118 ἃ. ῬΟΥ͂Σ, ΟΥ 
11|κ ἐΐν6 Ῥγοῦθ88 ΜΙ ΏΘΥΘΌΥ ἃ τοαημα Μ}66] Πδ8 115 Τϑνοϊ ν᾽ ηρ ῬΘΕΪΡΏΘΥΥ 
ΤᾺΓΩΘα ἴῃ ἃ 1αῦ} 6. Τύ 15 ἴο Ὅ6 οὈβουγνϑα ὑμαῦ [Π8 ῥγθβθηῦ ρδὺῦϊοῖ }]6 
(γραφόμενος), ποὺ 8 γογΐθοῦ (γεγραμμένος), 18 αϑθά, 50 ὑμαῦ ἃ 
ῬΙΌΘΘ55 οὗ βῃδρίηρ, ποῦ ἃ δοτηρίθίθα 5ῃᾶρθ, τηυβῦ 06 τϑίδυσα το. 
ΤῊ15 δχρίδηδύϊοη 15 ὑπαβϑοῦθα ὈΥ [6 απθϑύϊοη Ὀθύνθθη 6 ΤΏ Γ66 
τοϑάϊηρβ, ἑλκεδρόμον, ἑλικοδρόμον, δῃη ἕλκει δρόμον. [Ὁ 15 ἴῃ 1056} 
ΓΟ Δ Ϊθ ὑμαῦ {86 ἴοττῃ οἵ Ἰαΐμβθ υβϑὰ 1ῃὴ το ἴῃ ὑπ {{π|6 οὗ 
Ἑμαυρίἄθ5. βου] ΥΘβΘυ 18 γαῦμου ὉΠ16 ῬΥΙΤΩΙν 6 ἸΒΌΤατηθηΐ 5011] 
ΒΕΓνΙνηρ τὼ [παΐδῃ 886 8η ὕμθ ρουΐβοῦ Ἰαῦμθ οὗ {π6 ἘΣ ηρΊ 5} 
τηϑηαΐδούασοσ. ΤῊΘ σομῃβίγαούοη 18 06 Β81ὴ6 881 νὰ δᾶάορὺ {6 
ἱητουργυθύαϊοη ΨΨΏΪΟΙ τηϑίζθβ τόρνος 8 ἸηΒΤτηθηῦ ΤΘΒΘΙΩ Ὀ]Π]ὴσ ἸῺ 
108. 180 ἃ Ῥ81Ὶ οὗ ΘΟΙΏΡΆΒ5Β8. 

“ΤῊ 15. Ἰαῦῦου 18 ὅπ οχριδηδίΐοῃ σίνθηῃ ὉΥ ΜΥ. ΤΎΣΤΘ]]. ΝΣ, 
ῬΑ]ΘΥ 5. ΨΏΟΙ]Θ Ῥγοοθᾶστθ ἴῃ τορατα ἴο [8]58 Ῥᾶββαρθ 15 ὙΘΙῪ Τθ- 
ΤῊΔΥ ΚΑ 016. ἴη [18 ἢχβϑὺ δαϊοη ἢθ δοοθρίβ ὕῃθ 511ὴ116 οἵ {8 
1406, ΔΡΡΡΑΥΘΏΟΙΥ [ῸΣ ὩῸ ὈΘΌΓΟΙ ΤΘΆΒοὴ [δὴ ᾧῃαῦὺ ποροῦν ἢδᾶ 
ΘΥ6 1 ὑβοιρηῦ 1Ὁ σου] τηθᾶῃ δηγνῃηρ 6158, 8) βθθῖὴβ ααϊΐο Ἀἢ- 
ΘΟΠΒΟΙΟῸ5 οὗ ΔῊ} ΟἸΠΠΟΏ]ΤΥ 1 [8 ΘΟΙΩΡΑΥΒΟΩ οὗ ὕΠ6 5]ονγ θη ηρ 
οὗ ἃ ἴτθο ἰο ὕηθ ϑοουσαῖθ τουπαϊησ οὗ ἃ ΨΏΘ6] ὈΥ͂ Τηθ8η5 οὗ 
ἃ. σοἸΙηϊηοὴ ]αἴμθ. Α8 800 8ἃ8 Μυ, ΤΎΣΓΘΙΣ ροϊηΐβ οαὐδ [Π6. 11}- 
ῬΟΒΒΙΌΠΙΥ οὗ ὕπο Ἰαῦῆθ τηθίαρῃον, ἃ8. ὑπαριβίοοα ἈΥ͂ ΐτῃ, δῃᾶ 
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βαρροϑίβ {Π6 511π1116 οὗ 8η 1ηϑύσατηθηῦ {πὸ ἃ Ῥδὶ} οὗὨ οοϊηραββθβ, Μ7. 
ῬΑΙΘΥ ὑγδηβίουβ Ὁ ἴο ἢ18 ΟὟ. ΘΟΙΩΤΩΘΏΓΑΥΥ, Ὡοῦ ΟὨΪΥ ψιμοῦῦ ΔῊΥ͂ 
Διο ο]θαρτηθηῦ, Ὀαῦ ΙΓ βουαθῦϊηρ ὙΘΥΙΥ͂ {1 ἃ. 5η661. ““ΝΙ. 
ΤΎΓΤΙΘΙ] 8. τη δύ θη ἴῃ βϑυϊηρ ὕπ6 δηοίθηῦ Ὑ766] (.6. 16 ἢ Ττηθ815 
Θμδχὶοῦ 1661) νγὰ8 50114. ΒΒ ΜΨΏΥ ἀο65 ΜΊ. ῬδΙΘΥ͂ ἀβϑατηθ ὑμϑῦ 
Μυ. Τγυτθὶ] οὐ τμαὐ ΕπιτὶρΙ ἄθ5. πηθδηῦ ἃ ὀῃδγὶοῦ 66] ὃ Απῃά μον 
ποῦ 10 610 ἐῃ8 511Ὲ118 Οὗ [8 σοΟΙΏΡΔ58565 (1 οἵ ὕΠ9 Ἰαῦ 8 οἱ 61) 
ὑμαῦ ὑμ6 ΨΠ66] 5μοι]ᾶ πού Ὅ6. 80114 ὃ ΒΌτοΙν, Πϑύθο. Ἐλατρ1465 
τηθϑηῦ ΘΟΙΏΡα5568 ΟΥ ἃ α΄, ἢ8. γῃηθϑῦ ἢᾶγθ σοηθιη ρ]δἰθα ἃ βο]]1ἃ 
Ὑ66], ἔοΥ ὩΟΡΟΟΥ ΟΥῸΡ Ὠθαγὰ οὗ ἃ ἘΠ ΘοΙ υρηῦ Πσϑὺ Ὀυ]Π]αϊηρ ἂρ 
ἢΪ8. βροκρᾶ ψ8}66], πᾶ ἐόν ὑγδοίῃρ ΟΥ̓ ἔαχ!ὶηρ 108. ΟἸΤΟΌΙΩ ΒΤΘΠΟΘ, 
ΝΥ. ῬΑΙΟΥ τυϑὺ ἤν Ὀθ6η ὑδμιηκίηρ οὗ ἐπ6 ψ611-Κῆοσσῃὰ ὈΓ͵6- 
Βουρύϊοη [ῸΣ οαϑύϊηρ' ἃ ὁΘ8 ΠΠ0ΟῊ---- ́  ἴα ]τΘ ἃ Ἰοπρ' Του Πα Π0]6, δϑη ῬΟῸΓ 
τηθ] θα Ὀγὰβ8 τουηᾶ 10. Α8. 8 τηδύξοῦ οἵ ἔδοῦ ἴη9 δηοίθηῦ 8011 
66], τηϑϑηΐη δ ἃ οδγῦ 66], ΒΓ 65 ἴο [018 ΟΔΥ͂ : Ὁ ἸΏΔΥ ὈΘ 866 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ [παᾶϊ8, αῦ ἴῃ ΤΑ ]Ὺ δα ϑ'ρϑίῃ. 

1068, ΤΏΙ 1ἰβ πὸ Ὠθθα ἴον ομδηρίηρ {{18 ἴο ὡς ε οὕτως, 1ΞΞ 
ὅτε; δῃᾶ αὖ ἴ0Γ [Π6 σογταρύϊοῃ οἱ ἕλκει δρόμον ἴοῦ ἑλκεδρόμον Ὁ 
Μοῦ] ὭΘΥΘΡ πᾶ Ῥθθη οἤδησοᾶ, Μαύ. 15, βοονοῦ, στοιρ ἴῃ 
ἀοηγίηρ {π6 ιι80 οὗ ὡς ΞΞ οὕτως ἴῃ πῃ6 ΤΥΔΡΊΟΒ; ἔῆθι8 18 0η6 1ἢ 
ΑΘβοῃ, ἀρ, 908, εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοϊμ᾽ ἂν εὐθαρσὴς ἐγώ ; 4180 ἴῃ 
Ἐππιν. ΕἸ. 1δδ, ἴῃ ἃ 511Ὼ116 ἃ5 βοῖ8 (Ὁ μου 6 5112116 15 τ ἢ 
ἸΟΏΡΘΙ, οἷα ὙΓΏ]ΟῺ Ιηϊγοάποοθβ 1Ὁ Ὀθίηρ ὅνθ 11η65 801); πα ἴῃ 
ΤρΙ.. Τ΄ 608. 

1078. ὀρθὸν 15 ποῦ, Β.ΓΙΟΌΥ Βρϑαϊκίηρ, δρρυορυίαίθ ἴο αἰθέρ᾽, Ὀὰΐ 
086 ἰάϊοτη 15. ἃ ΘΟΙΏΤΩΟΝ ΟἿΘ ; οὗ. ἕκων ἕκοντα, ραδβδίην; ἴσος ὧν ἴσοις 
ἀνήρ, ϑορὮ. ῬὨΪ, 684 ; ὀρθὸς ἐξ ὀρθῶν δίφρων, δορῇ. ἘΠ. 742 : φίλος 
φίλοισὶ τοῖς ἐκεῖ, ΑΙ΄ΘΒοῈ. Οδο. 846. 

1074. νώτοις. ΤΠ6 ἤρττο οὗ ἃ ΒΟΥΒ6, βασροβίθα 1 ἀναχαιτίσειε, 
15. 5111] ῬΥΘβουνϑα 1 νώτοις, 

1076. ὅσον. . . οὔπω, “811 Ῥαὺ ν᾽51016,᾽ “7π8ὺ δοουΐ ἕο Ῥθοουηθ 
γ151016.᾽ ΤῊ ποχὺ γϑβα ὈΘΔΥΒ 811 ὑπ6 ΔρῬθδσδηο6 οὗἩ Βανίηρ Ὀθ6ῃ 
Ῥϑίομβᾶ ἀρ οαὖ οὗ ἃ ποίβ οὰ 1076 ; ἃ τηοϑὲ παίασδὶ ΘΧΡ]. οὗ 1076 
ψγου]ἃ μᾶνα θη τὸν ξένον οὐκέτι παρῆν εἰσορᾶν ΜΥΏΙΟΙ 188 ΘΑΒΗΥ͂ 
Ὠ: Ομ 6α τηὖο ἃ 5Β6η8}18. 

1079. Διόνυσος, ἴῃ ΔΡῬΟ5. ] ἢ φωνή. 
1082. ΤῊΘ ἴθηβα οἵ δ τὴ8 τηϑὺ ποῦ Ὅ6 οῃϑηρθαᾶ ὑποιρῇ δουϊθὺβ 

ἕΌ]Π]ον ; [86 ᾿πηρουῖ, 15 τσ 1 ἃ ῬΏχαβο {11 {}15: ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ 
ἐστήριζε, τὐἰίϊς ἐδ ψοί ϑραΐθ ἢ 86ὲ τ ἃ οοζιηυν ὁ} ηιψϑδύϊο ἐρλέ ᾿ζισίοΐξ 
θαγί, οπα μθαυόθ. ΑἸᾶ. Ὧδθ 6. 801., ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ ΘοΥγθούϊοῃ οἵ 
ΜΙ υϑΌτΒ. 

1084. ὕλιμος νάπη, “{Π6 ἴοτοϑὺ ρ]αᾶθ᾽ ἔν. ὕλη, 85 ἄλκίμος ἔν. ἀλκή, 
μάχιμος ἔτ. μάχη. Τὴθ τὴ5 ρίνϑϑ [15 ΙΌΎὰ, ΜΒ]ΟΉ 18 4180 Του ηα 1 
Οἠρ δένιια ΤῬαΐξίοηβ 2260. Βα ἴῃ δααϊθοι ἴο {15 ψγχ ἤϑνθ ὄρεος 
ὑλίμῳ νάπῃ ἴῃ ἴΠ6 ἔταρ. οἵ ὑμ6 ΜῈοϊαγυΐρρε ἀϊδοονοσθὰ ἴῃ Εσγρὺ ἴῃ 
1879. ὅο ἔμ 15. πὸ τϑᾶϑοῃ ΜΏΥ γψ)1ὸ 580] ργθϑθηῦ ἤθτθ [868 
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ἔογττῃ εὔλειμος, ΘΟ. ὯδΔ5. ὯῸ Δα ΠΥ 85. 8. αἰ οι ύϊνο ΤΟΥΤῚ ΤῸΣ 
εὐλείμων, Θχοορῦ ψηδὺ την 6 ἀγᾶνγῃ ἴροσὰ [η6 ΔηΔΙορΎ οὗ βαθύλειμος 
1ῃη ἨΟΤΏΘΥ. 

1087. ὀρθαὶ. ὙΥ̓ΘΟΚΙΘΙη. 85 Π86 αρϑυτα γϑϑαϊηρ ὀρθὰ 86. τὰ 
ὦτα, “Ῥιϊοϊκοα ἋΡ ὑΠ6 1 6α15, ὙΠΟ 6 ἀοίδμ 8. ὈΥ τϑίθυυϊηρ ἴοὸ 
ΒΟΡἢ. ἘΠ. 27 ΘΙ ὀρθὸν οὖς ἵστησι 15 ὙΘΥΥ͂ ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ 5814 ογ΄ ὦ ΛΟΥΘ6. 
Τῃ 10δ8 [Π86 Ῥδοοῆϑη8)15 816 τϑρυθδθη θα δἰὑθηρ. ΤῊ]5 Ῥοβύατθ ὑΠΘΥ͂ 
τοί! θα ἃ} 01] αὖ {Π6 681] οὗ {ῃη6 ροᾶ {π6 0 “βιαγίβα ογθού᾿ (ἔστησαν 
Ῥαΐηρ ὕμ6 2ηα 801.) ΕὟΣ διήνεγκαν, “ΤΟ]]64 {ΘΓ ΘΥ̓Θ5. ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ 
αἰγθοίζοῃ,᾽ 8606 οὐ 746. ὍΣ, βδησνβ Τϑι δ Κ8 ΠΟΥ͂ “Οὐα]ν ΘΠΟΌΡἢ 
κόραι 15 Ἰτητηοα!αύο! ν᾽ αὐου τι86α 1 δηού 6} 56 η58.᾽ 

1090, 1 τούδιη, ψιὺ ἢ ΑἸά,, [6 οοητηϑ δου ἥσσονες. ἔχουσαι 
Ι {τη 5]αΐθ λοίαζυρ ἐδιοὶγ σοι ϑο, ριιδίηφ οθ. ΤΉΏΘΙΘ 15. 8ὴ δχϑοῦ 
Ῥ81.81161] ἴὰ 86 ῥιαδίλογ, (ΕὙαρ. 779, Νϑῦοῖ), ἵει δ᾽ ἐφ᾽ ἑπτὰ 
Πλειάδων ἔχων δρόμον. 6 ἔχων ἴῃ ληρεῖς ἔχων 15 ποῦ ὉΏ]1Κ6 {}}185. 
ΤῊ Οἠγίδένιϑ Ῥαΐξίθη8 Ἦδ5 οἶμαι πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες [ ποδῶν 
δράμωσι συντόνοις δρομήμασι, ὭΘηοΘ '͵ομόηθ οοῃήθούατοβ τρέχουσαι 
Του ἔχουσαι Ἦθτ6, θαῦ ἔχουσαι 15 τη 0 ἢ ΙΏΟΤΘ ὙἹΡΌΤΟΙΒ, δηἃ δράμωσι 
ΘΏΒΘΙΒ ὕο ὕπ6 ἧξαν οἵ Ἐμπων., ποῦ ἴο ἔχουσαι. 

1097. ἀντίπυργον, “μεῦ Τονογθα ορροβῖίθ. ἘῸΥ {8 τηϑδηϊησβ οὗ 
ἀντὶ ἴῃ ΘΟ ροϑι θη 566 600 οἡ ΒΟΡΆ. Οδά. Ο 192. Ασα. ἴο Ὠΐτη ἀντ. 
πέτρα οοὐ]α Πογ6 τηθϑῇ (1) ἃ τοοῖς ζα ἃι ὕἴονοι, οἷ. ἀντίπαις ; (2) ἃ Υοοῖς 
ϑογυΐηυο αϑ ἃ ΤΟΎΤΟΥ, ὑμαῦ 18, οἱνίηρ ὕθτη ἃ ροϊηῦ οἵ νδηΐαρθ, οὗ. 
ἀντίκεντρος ; (8) ἃ ΤΟΟΙ οὐδ ἀσωΐηδέ ἃ ΤΟΎΤΟΥ, 1Θϑηϊηρ δσδϊηϑὺ [6 
Ὑ8}} ; (4) ἐοιυογίηρ ορροϑδιέθ, [1π ἀντίπρῳρος, [Π 8 Ἰτηϑδῃϊηρ ΒΊΟΣ 
ΒΘΘΙῺ8 Ὀθϑὶ Π676. 

1098, ἠκοντίζετο, Ῥαββῖνθ, 86. Ῥθῃἑῃ 618. 
1100. Ἐν {Π6 δοοῖι5. 1 ΔΡΡοΒι Το ὴ ὕο 016 βϑηΐθῃοθ, ὑπουρὴ {8 

ΜΟΥ ἴῃ ὑμαῦ βϑθῃηΐθῃοθ σΌΨΘΥΠΒ ἃ ρ6η., οἷ. ΗοΥ. ΕἸ. δὅ6, δυσπραξία | 
ἧς μήποθ᾽ ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ | τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέσ- 
τατον ; 8130 Αββοῖῇ. ἀσ, 217, ἔτλα δ᾽ οὖν θυτὴρ γενέσθαι θυγατρὸς 

«ον πολέμων ἀρωγὰν, καὶ προτέλεια ναῶν. 
1101. Οὗ Αρ. 1847, ὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος, ὦ ᾿οίγλξ ἐοο σγεαΐ 

7ΟΥ οἱὐΐ-ἰοαρ. 
1102. λελημμένος. ΙΟΠΪΟ [ΌΥΤῚ [Ὁ εἰλημμένος. Τῦ ΟΟΟΌΓΒ 1 ἢ 6 

ΒΠΘθα5 δηα ἰμ6 Ἰοῃ οἵ Ἐπι'., δηα [6 ἄρϑτϊη. οἵ ἀθβοῆ., βΘῃ θυ ΠΥ 
ΜῈ ἃ ναιϊδηῦ λελῃσμένος ἔγοτῃ ληΐζω, ΜΨΏΙΟΙ Ἰαύο 186. ὑὴ 8 τϑδαϊηρ' 
Βαρο, θαῦ {Π|6 οοΥΥθούοη 15 θυ δ]. 

1108. κεραυνόω 15 ἴο δέγίκε «υἱέ, ἐδινᾶόν, δ συγκεραυνοῦσαι 
τηυϑῦ τθϑ ἢ 511 ΕἸ ΓΔΏΘΟΌΒΙΥ ΒΟΣἹ Κιηρ' (85) ΙΏ ὑπ η 6, ὁ. 6. [8]11ὴ 0’ 
οἡ 86 Ῥγϑηοἢ 68 1 8 ὑπ μα ον- οἱ, μα ὑθαυῖπρ ποτ οὔ. ΤΠΘΥ 
[θη πϑϑα {686 ὈΥΘΏΘΙΘΒ 8ὺ ΙΘΥΘΙΒ ἴο θαυ ΠΡ 0ῃ68 τοοίβ οἵ 0}. ἐγ66. 
Βαὺ {6 ὰβ6 οὗ [15 ψογα 15 80 ΝΘΥῪ βύσϑῃρα ὑῃδῦ ο!6 15. αἸβροβθα ἴο 
δοσορὺ ὑμ6 οομ]. οὗ Ἠδυύαπρ δηὰ Ῥίθύβοῃ, δρυΐνοις συντριαινοῦσαι 
κλάδοις. Εοι συντριαιν. οἵ, 848. 

1104, ἀσ, μοχλοῖς, “π ΙΓ Ἰογογβ, Ὀαὺ ποί οὗ ἱτοη. 
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1107. φέρε λάβεσθε, 586 οἡ 612 .« [15 ΘΘΏΡΘ 15 τηοϑὺ ἱγθαπθηῦ 
ΜΠ φέρε, ἄγε, ἰδέ, εἶπέ. ᾿ 

1114. ἱερία, “45 τηϊηϊδύταηῦ 1 ὕμθ τηυταθι,᾿ ΜΈ]ΟΙ 15 οοτηραγθᾶ 
ἴο 8. 58οῦ1Πο8 ὅο 21 ο0η. 885 ἴῃ 1246. 

1194. ἔπειθε, ΤῈ ποῖ. ἴο κατείχετο 15 ᾿Αγαύη, ἴο ἔπειθεν 15 
Πένθευς : “586 νγὰβ Π614 ἔαϑὺ Ὁ. ὑῆθ ροῦν οἵ ὑπο ρσοά, δηᾶ Ῥαῃύῃθαβ 
τηονθᾶ ΟΡ ποῖ. ΤῈ6 βυθ]θοῦ οἵ μ8 βιαοοθθαϊηρ Οοἰδιιθθ8 ρϑῖη 
Ῥθοοϊη68 ᾿Αγαύη, 50 ὑμδὺ οὐδ᾽ ἔπειθέ νιν 15. ῬΑΥΘΕΤΗ Εὐ108]. 

1181. ἐπεῖχε, 80. αὐτῷ, “560 ρου Ὠϊπχ᾽; οἵ, Πογ801. 846, ἘῸΣ 
{6 οομϑίν, ἢν. ., βοὴ ὁ μὲν στενάζων . .. αἱ δ᾽ ἠλάλαζον οἵ. 
Ἡθγ86]. 40, ῬΏοοα. 1462, Ἐταρ. 186; Κορ. Απὖ. 260 ; Αθβοῆ. Ῥύοτζῃ. 
208, 

1188. ΤῊ τι δῃηα ΑἸ]ὰ. οἷν ἀνέφερε : [6 Ἰαδὺ 50}]1, οὗ ἠλάλαζον, 
πὸ ἀουθύ, οαυρῦ [6 οορΥ ἰδ Β γα αραῖῃ, Ὁπβουρἢ Π6 δα ψυιύθῃ 1Ὁ 
Ὀθίουθ. ἴπ πιη018] γη85 ψιυπουὗ 5108 ΟὗἨ φαποίπδθιοη 5.0 ἢ. ΤῊ ΒύαΙΚ 65 
ΘΙ ΒΌΓΘ ὕο ΟΟΟΌΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ 16 [86 Βουῖρ6 τοιαιὐίθα ὨΪβ. οσοπρδίϊοῃ 
ἴου θυ 8 ἴθ τηϊηπαὔθ5 ἴδοι μ6 ψεοΐθ οη6 γοσὰ δηα Ὀθίουθ ἢ8 στοῦθ 
διηοῦμου. Μαΐθῃ. ζ50}} τουλδυῖκβ ὑμαὺ Πθυτη. 5. δυσϑηρθιηθηῦ οὗ [8 
Ῥάᾶββαρθ ααϊΐθ ουουίοο ΚΒ {86 ἔδοῦ ἐμαῦ Π6 Βδοοῆδθ 8ἃ΄θ Ῥοββθϑβϑα ὈΥ͂ 
δι ἔτθηζν, δμἃ ἄἀο ποὺ ᾿τηδρίηθ ὑπδὺ ὑμ6 0 816 ΚΊ]ΠΙηρ᾽ ἃ ταϑη Ρυῦ 8 
Ἰοη. ὅθ Τηὐτοᾶ, | 

1184. αὐταῖς ἀρβ. “πἰ ἢ [.6 5806 5011] ΟἸΤηρτηρ' ἴο 10, “8106 8πᾶ 
811,᾿ οὗ 946: “ΘΥ̓ΟΥΥ οὔθ οἵ ἰῆθὰ νι ΘΟΥΥ δηἀθ νγαὰ8 [οΟββΙηρ' 
δθουῦῦ ὑμ6 ἤθϑη οὗ Ῥϑῃηύηθαβ 16 ἃ Ρ81}.᾿ 

1185. ΤΆ 15 Ῥ 805 ποὺ ἴοο ὨδύΒἢ ἴο παἀουβίδηα ἄραθθ ὮΘΙΘ 85 
{86 ρυἱποῖραὶ δοΐσθϑβ, 8)ηα ὑγχϑηβϑίΐθ αὐΐ ἀαδοίοα υὐὐί, δίοοα, πᾶσα 
τῆϑν, ΠΟΥΘΥΘΙ, ἃ58 ΗΠ θτη. βασροβίβ, Ὀ6. [Δ Κ6η Ξε ἑκάστη, 85 ἴῃ. ΘΟΡὮ. 
ἘΠ. 972, φιλεῖ “γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ὁρᾶν. Τὴθ Ἰαύου 15. 086 
Ῥοῦθου 1ὔοΡΌΥ., 885 χεῖρας διηα διεσφαίριζε βθοὴχ ἴο φῬοϊηῦ ἴο ἃ 
ῬΙΌΤΘΙΥ οὗ ἀροηΐβ. 

1147. “51ὸ ἴἦο ψῇουη ΤΙΟΉγϑιι5 οἷν ὕθαὶβ [ῸΥ σ]ούουυ. ἡ 50 
Δίκη νικηφόρος Τὰ 68} «7ιευδύϊοο «ὐὐϊοΐ, ὀγύησβ υἱοίογῃ. Ῥοαΐ ῬΟΥΔΡ5 1 
15. ΘΆ 516} ἦο ἀπαογβίθησ ἢ 85 Δρυθϑίηρ ΜΙ νίκῃ ὑδίκοα οαὖ οὗ καλλίνι- 
κον, δηἃ ἴο τϑμαᾶθν, σας οὐν Βαροίνιδ ἐδν6 σαΐη} 97 ἐμαΐ υἱοίογῃ ἴη 
«υἱεῖ, δ΄ν6 υὐσύγυ5 γυοιυο λέ διυέ δα γ8. 

1148. ξυμφορᾷ, σον. ὈΥ ἐκποδών, [68 ἀαίλνο 15. Τ68}}} ἃ ἀδύδνο οἵ 
Ἰηὐθγοϑῦ, 

11ὅ7. ἐπακτὸν “Αιδαν, “08 Βδοορΐο τψϑηᾶ, 815 56] -ϑουρν 
ἄοοτι᾽ : πιστὸν “Αιδαν ἴῃ ὕΠ6 56η868 οὗ οογέωΐη, ἀφοΐξἾἼ 15. οου δῖαν Ρδᾶ 
ας. ΤῊΘ ΟἸΪΥ ΘΧΡΙΘΒΒΊΟ ΨΏΪΟΩ 1 οδῃ Τ608}} δὖ 81} {Πκὸ 1 15 
σῶς αἰπὺς ὄλεθρος ἴῃ ΗομοΥ, Ῥαῦ ὑμαὺ ὈΥ͂ πὸ τηϑᾶη5 ἀοίθη 8. {ῃ 8 
ΤΌΡΙΩΘΥ. [οοπῃ͵θούατο ἐπακτόν ἴῃ [6 561η86 οἵ δγοιο] ογν Ογ,6᾽8 86{7. 
ΟΕ Ῥδορη. 848, γάμων ἐπακτὸν ἄταν, 8ηα ΤΎΔΟΝ. 491, κοῦὔ τοι νόσον 
γ᾽ ἐπακτὸν ἐξαρούμεθα, οχὐ Ὅοΐῃ οὗ ψΏΪΟΩ ρδϑϑᾶρθθ 0886 5680]. 
ΘΧΡ]αῖπ5 ἐπακτὸν ὈΥ͂ αὐθαίρετον. Κίά. Αἄπῃ, Οὐδ. Ῥουπαρβ {86 
οογτθοῖον μα ἴῃ τηϊηἃ [6 οὔ “Τοουστίηρ σῶς αἰπὺς ὄλεθρος οὗ 
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Ἡοτιθ. ΘᾺ τυ] πὶ ἢ Ηοιηθὺ οὐ] τη ]5]684, Ὁ ἸΏ νΑτΊ- 
ΔΌΙΥ αἰα τηϊβ]θαᾷ δηοϊθηῦ βομο]ίαβίβ, ΘΟ  ἱϑβ, 81 ΟΡΔΙΩΤΗΔΙΊΒΗΒ, 
ἍὙ0 ΚΗΘ ΕΗ ΟΠΊΘΙ 88 [67 ὩΟ ΚΗΟΥ͂ 8ΗΥ͂ ΡοΟΘῦ. 

1 Ἠδγθ οὨἱΪγυ ἰο δϑᾶ ἴο {15 ποίβ ὑμαῦ 1 μάνα ποῦ βἴποθ 568}. ΘΗΥ͂ 
ΤΟΆΒΟΙ 0 ΟἸΔΙΕῪ ΤΩΥ ββου οι τῃδῦ “ πιστὸν “Αἰδαν Ξε οογίαϊη αδαΐή, 
5. ΟΟΥ ΑΙ] Ῥαὰ τοῖς. Τὺ 185. Ῥοββίῦ18, μοσονοῦ, ὑΠὰὺ 86. ροϑὺ 
τηῖρηῃῦ αν πυίδίθη (5 Ὅτ. Βδία βυρρεβίβ) πιστὸν “Αἰδα, “8 5018 
ΜΔΥΓΔΏΛΥ οὗ ἀθϑθῃ, ἴῃ ὑ18 56η56, ὑμᾶὺ ὑπ6 παγίέλοοΣ ΨΏ1ΟῊ Βῃομ] 
ᾶγο Ὅδοη {π86 ὙΒΥΥΘΏΤΥ ὑμπαῦ Ῥϑηημθαβ γχὰ5 ἰηἸὑ1αῦθα δηα οὁὴ6 οἵ 
μ6 Ῥδοομῃίο ἐῤίωθιιβ γγαὰ8 ἴῃ ἨΪ8 οδ886 ῃ0 50 ΨΦΙΎΔΗΝΥ, θαὺ [ἢ8 
Το Κοη οὗ 18 ὑγθδοθΙῪ 8η4 οοηβοαποηῦ ἀθαῦῃ. [ἢ δῦ ὁ886 πιστόν 
ΜΟΙ] Ὀ6 πιϑθ4 88 ὃ δι 08ῦ. δηᾶ Αιδα (σ6η.} σου] Ὅ6 πι5884 τη πο ἢ ἴῃ 
[8 58Π1|60 ΨΑΥ ἃ5 1Ὁ 15 ὈΥ̓ Αθβοῇ. ψΏΘη ἢ6 08118 ὕπ86 σδυτηθηῦ ἴῃ 
ὙΏΙΟ. Αρϑτη. γ7χ8ὲ8 Θηὐϑηρ]6α δηα 5]ΐη ἃ δίκτυον “Αἰδου, ἄσατη. 1086, 
δια ὍὉΥ ϑορῇ. ψῷθῃ 6 ο8115 [ῃ6 νϑὺ]ῦ ψ ΘΙ ΑὨΠΡΟΏΘ γγ)ὰ8 
ἐπ) Γ64 νυμφεῖον “Αἰδου κοῖλον, Απύ. 1904, “06 σανουη᾽ ἃ Τη8Π5Ί0Ὼ 
οὗ μ6 Ὀγι46 οἵ ἀθαῦῃ (900). ὅὅο Ὦθγθ {μ6 παγέζοι ταὶσην θ6 
οΔ]]6ἃ [6 “β16 ψΘΙΤΘΉΥΥ οἵ ἀθαίῃ,, Ῥθοδαθα ἢ ἄοογῃ νγὰ5 ῃοῦ 
56 8168 {1]} Ὧ6 Ὀ]ΑΒΡ ΘΙηθα δρϑϊηβῦ 86 ροὰ ὌΥ δββασηϊηρ [6 ἸΙΥΘΥΥ 
ΜΈΪΟΙ Π6 ἀοϑριθοα. ΟΥ “Αἰδης πόντιος, “8. ΘΙΘΥΥ οΎᾶΥθ,᾽ ΑΘΒΟΉ. 
Αγ. 667, [Ὁ ἃ Ὀ0]α 86 οὗ Αἰδης ἴῃ [Π6 ΠΠΡΘΙΒΟΙΪΠΘα 56η868. 

1161, Τῦ βθϑῖὴβ ἴο τὴ ᾿τροββϑίθ]θ ὕῃδαὺ ἐξεπράξατε οουὐ]ἃ ἢδνο 
Ῥοθη οοὐιρίθα τηὔο 6 το τηογο αἰ που ἐξεπράξατο οὗ [ἢ 6 
τη8. ΤῊἷβ 15 8ῃ Ἰηϑύθηοθ οὗ {ῃ6 ἰουῦδνν Ῥγθαϊοαῦθ, σζογίοιιβ 5 ἐΐ6 
νἱοίογῳ τὐἰυϊοῖ, δ.6 (Ασδυθ) λαβ σαϊηθα 7ΟΥ ἤμθγϑοζῇ, αγια οπ ιὐδϊοῖ, αὐὐῖζ 
ἐπα ὧν ηιοινγηΐηρ απᾶ ἐδαγδ, 1|κὸ ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεθα 
ξένῳ Δ Όογοα, γν. 800 . ὅο ὅοόρῃ. Οϑά. Ἐ. 2, τίνας ποθ᾽ ἕδρας τάσδε μοι 
θοάζετε-:τίνες εἰσὶν αἱ ἕδραι αἵδε, ἅς μοι θοάζετε. ΤῊ 50} ]6οὺ οὗ 
{μ6 τοτῦ. Ῥτθαᾶ, ρθῃουα ΠΥ 88 Π6 ι 616. 85. Πθγθ ; οἷ, Αρϑιῃ. 608, 
Κ. Οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλά... Χ. πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν 
κεδνὰ τἀληθῆ τύχοις : Ηρ. 7] οομϊα ποῖ φίνο ηὺν 7ωἶ86 τσογαδ ὦ ζανοι»- 
αὖἴς οοἰουγίηρ . .. μου, Ἡζοιία ἐο αοα ἐδουν οοιζαθδϑέ ηιαΐο ἐδψ γιὲ 
ἐαϊε α ζανοιναδίο 0Ή6. 

1165. ΤΌ οἶαδρ ((ὮΥ 5ομ8 ἢ684) ὧν α λαπὰ ἐδαΐ γϑοῖδβ ισἱέν ἢν 8 
ὑϊοοά. 

1167. ἐν, 566 ηοΐβθ οῃ 110. 
1170. ἕλικα. ἕλικι᾽ κλήματι ἀμπέλου, Ἡοαγοη. Βαΐ ἢθ ον θην 

Ὧ85 1ὰ τοϊηᾷ 6 ρῬᾶβϑαρθ οἵ ἴῃ δορυυδριηῦ, ὅθ. Χ]χ. δεσμεύων 
πρὸς ἀμπέλον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τοῦ ὄνου αὐτοῦ. 
Ηδ [88 8150 ἕλικες" τῶν ἀμπέλων τὰ ὀμματώδη, δια ἕλιξ, νέος, καλός, 
Μ ΏΘΤΘ 086 Ἰοητηδ ΒΠΟ.]α ῬΙΟΡΔΌΪΥ 6 ἥλιξ. Ηδθ ρΌ685 οῃ (υπηᾶδν 
ἕλιξ) καὶ ὁ αἰγίλωψ, 1.6. ἰὴ8. ἀνόητα 8ἰογῖζ5. ἕλιξ 15. ῬΤΟΌΔΌΪΥ ΔῺΥ 
γοῦπρ ὑδνιβῦθα βῃοοῦ, 0Π86 οοηὐοχὺ ἀθυθυτ!ἱὴρ ΠΘΌΠΘΥ 10 ὯΘ6 'νῪ 
8.8 ἢ6ΥΘ (ΡΙῸΡΔὈ1Υ) δηα ἴῃ ἀν. ΤΏθρυα. 1000, ΟΥ νη ἃ5 ἴῃ ΤΈθο- 
Ῥμταβύαβ 8η4 οὔ ΘΥ Ὁ]80688. 

1178. λίν, δῃ Θρο ψοχὰ [Ὁ “ἃ ]Ἰοη. 
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1175. πόθεν, “ΘΙ ἴῃ 0η6 ΨΙ]ἀθγη 655, 110, ὁ ἔἴτοτα δῦ ρατὺ οἵ 
{8 ΜΠ] ΘΓ 655, ΒΌΡΡΙΥ ἔμαρψάς νιν. 

1176. τί υθαιρών. ζγχμαΐέ 9 Οἰαόγοι 3 Ἰἰῦ. το (ᾷ4ο γοὰ 580) 
Κιθαιρών; 8, τέ Κάδμου Ὀδῖίον: Ιοῃ 286, τιμᾷ, τί τιμᾷ, [ἢ 8 
ΒΡ] μα 4 οογγθοϊίοη οὗ Ηρϑιῃ. ; Δ1Ἰο. 807, τί ζῶσιν, υὐὴψ “ζζυο "1 
8η4 παρθένον, τί παρθένον; ΤρΆ. Απ]. 460. 

1180. μάκαιρ᾽ ᾿Αγαύη. Οἷ, ὅδη. ΤΏΡ. 868-868--- 

Κορ ἄσαλιο ἴαοῖβ ὨΟΤΥΘ ἄστη γαϑηα 
Θὰδ [δοογδῦ ροϑύανῦ, οὗ ΒΡΟΙ Ια] ὑα]}Ὁ 
Οταθηΐα τιδῦϊ ΜΙΘΘη85 ἴῃ Ῥαγύθβ ἀαὐϊ. 

1185. Μαβρτανθ᾽Β ΘΟ]. θάλλει Του] τοιλονα {86 τηδίπι ἀΠ ἘΠ οτΠΌγ, 
δΔηα Ὁ τηῖϊρσῦ πᾶν οὐθὰ 105. οσουγαρίίΐοῃ ἰηΐο βάλλει ἴο {π6 ἴδοῦ 
ὑμαῦ Ἐπιν, ΘΙΒΘ ΠΘΓ6 τη Κο5 θάλλει Ἰηΐγϑη8. [ οδηποῦ Ὀ6]ΐθνο ὑμαῦ 
βάλλει κατάκομον γένυν Ομ] τηθᾶῃ ἐδ σοίέίη μαΐγ οὐ Διὲ8 οΐηῃ. 
ΡοΥΠδΡρ5. ἴμθ τλθϑῃϊηρ' 15. Ἰη θη 10 }81]10 ΟὈΒΟΌΓΘ, ἃ5 Αρᾶνθ ΟΟΠΠΙΒΘΒ 
ἐοσϑίμου ὮΘΥ 80η᾽}8 Ὠθδα δηᾶ «6 1108, ΏΙΟΝ 5}η86 [8 Π0185 586 15 
ΟΔΙΥγἱησ, γένυν κατάκομον θάλλει οι] [Π6η Ὅ6 ἴδῃ ἰορθῦμον, 
δπα {η8 κόρυθα ἁπαλότριχα οι] θὲ {π6 μαὶν οὗ [86 Ὠδδα οοτηρϑιθα 
ἴο ἃ μοίτηϑῦ θη οοηὐταβίθα τ ἢ {π6 στόν οὰ [ἢ8 Ομ 66 Κ85 δῃᾶ 
ομΐη, ΟἿ οὐ δένδρε᾽ ἔθαλλεν χῶρος, ῬΙηα. ΟἹ. 111. 10, 8666 [Γαἰτοά. 

1198, τί δ᾽ ΟΧΡΓΘΟΘΒ68. Οουίϑι τυ ΠΠ|ὸ Τιαϊη φιυταγυΐ ; οἵ, τί δ᾽ ; 
οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη θεοί; 6564 ΔΌονγο. Τὴ6 Οδουτβ ογ΄ σον 786 
ΘΡΡΙΌνο. Ὑ ΘΟ] θη ϑθθιηβ ἴο 6 ατἰΐθ ψ͵ΙΟΠρ' ἴῃ ΘΧΡ]αἰπῖπρ' “16 
ΒΡΙΘΟμθηἄθ θοϑίμηῦ 5100} (τί δ᾽ ,) οὐδ ὍΒΥΟΥ 516 1τϑη Β61{81}] οἱδθί.᾽ 
Τὺ 15 Ἰυάίοτοιβ ἴο βάρροβθ ὑῃαῦ {86 ΟἸοσῖιβ θϑίηρ δβικθα Ὀγ 1Π6 
οχυ]αηΐ Μδοηδᾶ ἡ Αρρίδαάοβῦ ποὰ τὴθ 1᾿ 5ῃου]α ΤΘΡΙΥ “ ΑΡρ]απὰ ἢ 
πη. Το 13 ψ6]], γο5.᾽ ΤΆΏΘΥ δνϑῃ γοβοηῦ ὑπ αποϑύϊοῃ, ΓΑ ρρίδαα ! 
ΑΥ, νον. ΤῊϊβ ἀρραγθηῦ ἸῃΒΘΏΒΙὈΠΙΥ ὕο ὉΠ6 τϑαῦίγθυηθηΐβ οὗ 
ῬΟΘύΤΥ ΔΡΡΘΑΥΒ ΤΊΟΥ6 8 ΟΠ06 1ῃ ὕΠ 6 ΘοἸητηθηίαιν οἵ Υ βοκ]οίῃ. 
15 186 οὗ τί δέ; τηῦσϑὺ ποὺ 6 οΘοπμξουπηαοα ψι {ῃδῦ οὗ τί ἴῃ τί 

Κιθαιρών 1176 ἀῦονγθ. ΤῊΘ ΘΟΥΔὈΙ Δ 0. τί δὲ ΘΧΡΙΘΒΒΘΒ ΒΌΓΌΥ86 1 
ΞΌΡΙ. ῬΏ1]. 421, Οερα. ΒΕ. 941; 80 αἶδβο τί δὲ δὴ, τί δὴ ἴῃ ΡΙαῦ. 
αοτρ. 469 Δ, ϑορῃ. 241 Ὁ. 

1197. περισσὰν περισσῶς, “18 ῬΙΘΥ͂ 80 δἰχδηρο,, “1 ΒΌΘΗ 
ΒΙΥΔΏΡΘ [ΔΒὨΙΟΏ.᾽ 

1200. νικηφόρον, “ νἱοϊοτϊοΙ!5,᾽ 566 ΔΌΟΥΘ ΟἹ 8. 
1206. Α ΟΌΓΙΟΙΒ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ, ΤῸ Ὑ ΏΙ]Ο οἵ, ῬΏοοη. 1881, λευκοπή- 

χεις κτύπους χεροῖν, δ: Ηφγ, ΕὰὸΥ. 450, γραίας ὄσσων πηγάς, δη8 
Ῥθ]ον 1221] ; 1ῃ 811] οὗ ψΒΙΟῺ οαδθ5 Λὴ6 δα]θούγθ 15 ποὺ ρὰΐ ψ ἢ 086 
Βαρδῦ. ὕο Μ ΏΙΟΙ 1Ὁ βύσιοῦ ]Υ ὈθΙοπρθ. ὅθ οῃ Ττο. 440, 

1218. ΕῸΣ ὑπ8 Ῥυδούϊοθ οἵ πϑ}]]}ὴρ' θα α8 ἴο ὑπ 6 ὑπο] ἢ οὗ ἃ 
οαβύϊθ οὗ. Ῥιηᾶ. 1ϑύῃ. 111. 72, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν | Ποσειδάω- 
νος ἐρέφοντα σχέθοι. Τὴ6 ΨΏΟ]6 ρᾶβϑβᾶσθ, ψΏΟ σίνοβ ἃ ΥΘΙῪ 
ἘΠ. 581] δοοοαηῦ οὗ {ῃ6 Ῥῃγϑίοα] Ῥγορουίοη9 οὐ Ἡθυϑο]88, 15 
τηὐογοϑύϊηρ ; 1 5007. ΜΎΘΙΒ᾽ ὙΘΙΒΙΟῺ : “ἀπά νου] ομο6 ἴο [ἢθ 
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Ποιβο οἵ Αμύϑθιβ οᾶτηθ ἃ τη8η τὸ ψ͵τθβοϊθ ἀρσαϊηδὺ πη, οὗ βῃοχί 
βίδύατο Ὀαῦ οὗ ἈΠΌΘΠαΙηρ 5οὰ], ὑμαῦ ἢ6 ταῖσῦ οαῦβο τὴ ὕο οθδᾶϑο 
ἕροσῃ ΤΟΟβηρ ῬοΟΒϑΙ ἄομ 5 ὑθλ}]6 1 {118 5|{}15 οἵ ΒΥ 6Υ85---θυθῃ 
[6 Β0η οἵ ΑἸοτήθῃηθ, 

1216. 1 Πᾶν ἤθγθ δἀορίθα Μυ. Ηουβπιϑη 5 Ῥαποίαθθοη. ΤΠδί 
Οὗ 411 [μ6 6Θα ἃ, οτατἶῦδ {Π68 σοτητηϑ, αἴξοι βάρος, [5 ῬΙΟΘΘ ὐ]ηρ' ἃ. ΝΕΙΥ͂ 
ῬΟΟΥΥ οοῃϑδίχιιοίθα βθηΐθηῃοθ, φέροντες βάρος Πενθέως... οὗ σῶμα 
«ον φέρω. ΤῊΘ τηθϑηΐηρ' 15 “ ΕΌΙ]]οΥν τη6, γ6 δὐξοπδπύβ, τ] ἢ γο 588 
Ῥαγάθϑῃ, οοτὴθ ἔουί ἴῃ ἵτοηῦ οὗ {Π6 ἢου88 οὗ Ῥϑῃύῃθαβ, ΟΒ6 ῬΟΟΥ͂ 
1 Ῥοαν.᾿ Το ψΠΟΙ]8. δούϊοη ἰβῖζοθ Ὀ]δοθ 1ὴ ἔτοηῦ οἵ ὉΠ 8 ἤοιβ8 οἵ 
Ῥρηύμοιβθ, πὸ ψΟΡαβ. 8.6. δὐϑηρθὰ [5 ταῦμοι ὑη8ηὴ ἕπεσθε 
Πενθέως ἴο δγοϊὰ Ὠϑνίηρσ ἕπεσθε ἴῃ {Π8 581ὴη86 ῬΙ806 11 [6 νο 
ΒΘΟΘΒΒΙγΘ ΨΘΥΒΘΒ. 

1224, Μαίθ. τὶρην Θχρ]ϑῖηβ ὑπαῦ 85. ὁὴ6 τοῖσδ. 580 ἤκουσα 
θυγατέρων τολμήματα, διπιἃ ἤκουσα περὶ θυγατέρων, Ἐπ. ὯδΔ5. ὮΘΙΒ 
ῬΙομαθα {η6 ὕνψο οοῃϑίγ οὕ] 0}8 ; Π160 ργϑούϊοθ 15 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΤΏΤΏΩΟΙ 1ἢ 
αΥὙθοῖκ, θϑρθοῖ!ν θη ὑμουθ 18 ἃ “Κιπα οὐ αἰδυϊπηοίοη, 885. ΠΘΥΘ, 
Ῥούνθϑῃ ὕΠ8 ἀϑυρηὔθυβ οα [6 οη8 μᾶπα 8η6 ἢ 8 Βδοοῆδϑθ ᾿ποϊααϊηρ 
86 ἀδαρη ουβ οἡ 06 οὔ 6 Υ. 

1229. δρυμοῖς. ΟὌδβοινΘ ὑπᾶῦ ὑπ6 Ῥϑηα]ὺ ἴθ Ἰοῃρ, ὑμουρῃ [86 
᾿πιϑίθυοο θα ρὶατα)] δρύμά ἴῃ ἩΤΟΙΆΘΥ 15. ΔἸνγαγ5 ΒΒ οσῦ. ; 

1292, ΤΏΘΥΘ 15. 20 Ὑϑᾶβοη ὙΠΥ͂ 7ἷὸ 5Π01]α οἤδηρσο αὐτῆς οὗὨ {88 
1Τὴ5 ο αὐτήν, ἃ5 ἘΤΘγτη. βαρροβδῦβ, ὑποῦρ ὑῃ6 δοσαβ. 15 ἸΏΟΥΘ 518], 
85 Πυλάδην. . . ἡδεῖαν ὄψιν, ΟΥ. 726, δηὰ Ἡϊρυσθέα,. .. ἄελπτον 
ὄψιν, Ἠογ, 980. Οὗ οοὐτδθ 16 816 ποὺ ἴο πηδοιβίδηδ ὈΥ͂ αὐτῆς 
ὄψιν Π6Υ ζαοο, ΜΆ ϊο μου] ποῦ βαϊῦ 16 Ῥάᾶββαρθ, αὖ ἐλδ6 αρροαγαηοο 
εσἰίονν 8.6 ργοδογυζδ, ἴῸΥ Μ ΏΪΘΏ οἷ, ὄψιν ὀνείρων, ΤΡᾺ. Τι 1561, δῃρᾶ 
στυγναὶ δ᾽ ὄψεις χήρων μελάθρων, ΑἸο. 862, 

1240. Ἤδητη. τοϑάβ ἀγκρεμασθῇ, ἨἈοΙαΤηρ ὑμδῦ ἂν 15 αϑθα ΟὨ]Υ͂ 
γὸ αἀμδίω, Ὀαὺ οἴ. ν. 510, ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. 

1244. πένθος 15 οἴδοῃ οὈ]θούγο, 85 θη. Α͵ὰχ 18. 081164 φίλοις 
μέγα πένθος, ϑορ. ΑἹ. 615; 850 Ἡΐρρ. 1840, ἐκράνθη. . . πένθος 
θεόθεν καταληπτόν, ὅ0. Βετθ, Οἱ εὐπαξ α ἀφοα 07 ἀοῖθ (ον ἐΐν6 ραγί) 
Ὁ ἐΐμοϑὸ τὐλο ἤανο οογηυρυϊίοα ἐ}.18 νιν ον. 

1246. καταβάλλειν 15 ἃ νοῦ »γοργία ἴου [68 βϑουϊῆοβ οὗ ἃ υἱοῦ : 
καταβολή. θυσία. τελετή. καὶ ἡ περιοδικὴ νόσος, ἩΙΘΒγο. καταβολή. 
καινούργησις. λέγεται δὲ καὶ θυσία, περίοδος, τελετή. καὶ ἣ περιοδικὴ 
λῆψις πυρετοῦ, διιϊα. καινούργησις ῬΙΟΌΔΌΪ Τοίογ8 ἴο καταβολὴ 
κόσμου, ἘΡΏ65. 1. 4. ΕῸΣ ὑπ6 ἰονῦ. φγθα. 566 ἢ. οὐ 1161, ΟΝ ΟΥ, 
1608, καὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταβάλοις : δἀηὰ ν. 1114 8:07. 
1249. ἄγαν. Οδάχημβ Δ]]ο 5 ὑμπᾶὺ ῥα] θηῦ νγὰ5 ἀθβουνϑα ὈΥ͂ 
Ῥρηύμοαθβ, θὰ Ὧδ6 ὑμ1ηΚ8 Π6 χουγι υύοη ἴοο ογοαῦ θη [6 
ΟΟΠΒΙΔΘΙΒ. ὑῃαῦ Ἰῖοη. νγαϑ ὑῃὴ6 βοὴ οὗ 15 ἀδιιρηύον βθυμθ]θ, δηᾶ 
Βῃου ἃ ὑμουθίοσθ ἤᾶνθ υἱβιθα τηοσθ ἸΙΉΓΥ βἴὴ8 ὨΟΎΘΥΟΥ ροτθδῦ. 
ἀπώλεσε ἀδηοίθθ 886 1 ΗΙούοη οὐἨ ἸΠΤΌΥΥ ΟΥ̓ΤΩΪΒΘΙΥ ; ῃ6 ΨΟΥΩ͂, 
ΠΟ ΘΥ͂ΟΙ, 15 οἷὔοηῃ αϑοὰ θη ὕη6 ἄθρυθθ ἴῃ ΜΏΙΟΩ 1Ὁ ἰβ 1 Πιοῦθα 15 
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ΘΟΙΏΡ ΔΙ ΟΨΘΙΥ 51181]----ϑοτη θυ ίηρ' τη ἢ. 1685 ὕΏ8η 15 ἀθπούθα ὉΥ͂ ΟἿΣ 
γοτα γυΐη; 80 ὑμαῦ ἄγαν ἀπώλεσε 15 ποῦ ἃ αἰ ποι] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙΗ. 
ΤΠ οβΘ γὯο μη Ὁ 15 ΤΔὺ ἀπαογβίδηα δἰΓ6Υ ἄγαν δοηθ ψοτὰ 118 
ὠμῶς ἰαΐκοη οὐ οἵ {86 1ᾶδῶ οὗ {π βοῃηΐθῃοθ, ἃ5 ἄθβοῃ. Ῥσοϊῃ. 1051], 
αποίοαᾷ ὈΥ Ῥα]θΥ, ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος ὁ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν 
εἰρημένος, ὙΏΘΙΘ λίαν τησϑὺ 6 ὕβδκθῃ 85 1 10 ψγ6 186 λίαν ἀληθῶς. 
5660 Τηὐτοά. 

1256. ΒῸ ἐπ6 Ῥ]θομδϑιη ἴῃ ἐν... ἅμα ἘΠΙῺ8. ΘΟΥΡ8 165. ΙΟῺ 
717, νυκτιπόλοις ἅμα σὺν βάκχαις. 

ΤῊ ορῦ. ὀριγνῷτ᾽ 15 1886 ὈΥ 8 Κἰὶπᾶ οὗ εαὐἰγϑούΐοη ἕο {Ππ6 ῥγθοθᾶ- 
ἴηρ οΡῦ., ΘΧΌΥΘΘϑηρ ἃ ΙΒ ; οὗ Βοῤῃ. ῬἘ1). 824, θυμὸν γένοιτο 
χειρὶ πληρῶσαί ποτε | ἵν’ αἱ Μυκῆναι γνοῖεν ; ἐδ. δ28, μόνον θεοὶ 
σώζοιεν ἔκ τε τῆσδε γῆς [ ἡμᾶς, ὅποι τ’ ἐνθένδε βουλοίμεσθα πλεῖν ; 
ΤΎΔ0η. 9δὅδ, γένοιτ᾽ . .. αὖρα ἥτις μ᾽ ἀποικίσειεν. ΑἸ180 ἴῃ ἘΜΓ, 
Ὠϊτηβο 1}, Ττο. 700, ἐκθρέψειας ἂν. .. ἵνα. .. κατοικίσειαν ; Ῥ ἢ 68. 
466, εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμ᾽ .. . ὅτῳ... ἀποινάσαιό: ἨβΙ. 
486, τίς ἂν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι ὅστις διαγγείλειε. 

1266. “ΗΘ τημϑῦ 6 σομῃ861164, ἔαύμου, θοῦ ὈΥ͂ 66 δῃᾶ Τη6, 
ποῦ ἴο 8068 7ΟΥ͂ ἴῃ Ὀ8Δη6 [Ὁ] ΒορἸβΌυ1ο5.᾽ Μοβὺ οαᾶ., 1] ]τρ ὑμαῦ 
6 σγοσαβ οτη κἀμοὶ... ποῦ στιν Ἴ616 δἀαροα Ὀγν {μ6 οαϊΐου οὗ 
{μ6 ΑἸά1π:6 οδαϊύοῃ, τϑδαᾶ 

γ ΄  -ςἢ ΔΊ 3. Ἂ 3 μ᾿ 5 κᾳ 

σούστιν" τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν. 

Τὸ τη8 1Ὁ Β66 15 [81 ΤΊΟΤΘ ΠΚΘΙΥ ὑπαῦ ἴῃ6 ὕγγο γϑύβοβ Ῥορηηϊτιρ' ΙΗ 
ὙΟΙΒ. 80 5118} 88 σοὐύστίν δηῃ ποῦ ᾿στίν ὝΟΥΘ [804 ἰῃηῦο ΟΠ. 
ΤΏοβΘ ψῆο τοϑα σοὐύστίν ἩΘΥΙΘ Τη8Κ6 1ὖ ἃ Ο18518 οἵ σοὶ ἐστιν. 

158, τίς ἂν καλέσειεν, “ΟὨ ἰῃαὺ δοχλθ οὔθ σου α 0811 γα. 
τίς ἂν ΒΟΤΩΘΌΙΗΘ65, ἃ8 πῶς ἂν ὙΘΥΥ͂ ΟἸὕΘΠ, ΘΧΌΓΘΒΒΘΘ 8. 5111}016 Μ]5Η. 

1268, ΒῸΣ π6 βοηὐπηθηῦ οἵ ΐθϑθθ 1168 οἷ. ἃ ἔταρ, ἔοση {6 
“«[ηξίορο (ΕὙαρ. 204), φρονῶ δ᾽ ἃ πάσχω καὶ τόδ᾽ οὐ σμικρὸν κακόν" ] 
τὸ μὴ εἰδέναι γὰρ ἡδονὴν ἔχει τίνα ] νοσοῦντα, κέρδος δ᾽ ἐν κακοῖς 
ἀγνωσία. ΦΖαβὺ 85 οὔ φημι Τηθ8}85 1] δαγ 0, 80 οὐ δοκῶ, οὐ θέλω, οὐ 
χρή, οὐκ ἀξιῶ, την Ὀ6 Τβῖκθῃ ἴο τχθϑῃ 7 ϑ8θθηι ποΐ, οἴο. ΤῊ ἔβϑιησ 
ἴῃ {Π6 ὙΥΙ οΙ 5. τϊηα ὑμαὺ [818 18. 50 128} Ὀ6 ΒΡ ροβϑα ἴο 08 Ῥουγ61- 
[Ὁ] δῃοῦαρι ἰο ἄταν π6 οὐ ἔγτοτη Ὀοίοτθ δόξετε ἴἰο ἴδον. 1, πιϊῃουΐ, 
ΠΟΥΘΥΘΥ, ὑγϑηϑἰουσηΐηρ 06 οὐ Ἰηὔο μή, ἃ8 ΘΥΔΙΠΙΏΔΥ ΟΙ]α ἀδιηδηᾶ, 
1{1ὖ ᾿γουθ τϑϑ]]ν ἰαῖκθη ρϑίουθ δυστυχεῖν. 

1268. διιπετέστερος.ς “ΑἸ]παϊῦ δα οδἸϊοίποτη Ἡοτγηθυίοαμῃ 11. ΤΌ, 
127. Ὑιάᾶ, ΚΙ μλρΡ]1ο, Ἰὼ ΕἸ ρΙοῦθῦ. 10, τὴ Οοὐΐοῃ. 115 δῃμά 8 
ΤΟΥ 1685. οοπ]θοίαχθ, δίχα ῥυθμῶν ἴον δι’ ἀριθμῶν, γ. 209 δΔογθ 
(σου 1655 85 ἃ οοῃ͵]θούασθ, αὖ γ8 1.816 85 8 βῖϑῃι ὑμϑὺ [ἢ 8 ἰοχῦ νὰ 8 
ΘΟΡΥ βαβρθοίθα), δηἃ 8. ῬᾶΓ81161 ἔγοιη Ἡοῖϑοθ ἴο γ. 281, δ 86 
ΟἿΪ]Υ͂ Ὡούθϑ οὐ {μ6 Βδοοῆδβ, Ῥυθϑϑυνϑα ἴγοιη {ῃ6 τὴϑ Οοὐΐζοῃ. 1 
ΌΡΘΔΙΒ ὕο ἤᾶνθ ὈθΘῺ ἃ. ΤΏ616 ΟΟ] Ἰδού οἵἨ οοῃ]θοϊανοθ, ποῦ ἃ ΤῊΒ 
ῬΙΟΡΘΙΙΥ͂ 580 οΔ116ἅ, δηᾶ 18 ΠΟ Ἰοϑ. ὅδ Ἐ]η5. Ρυϑοῖ, δά Μαά. 
ῬΡ. 9. Τὴ μοῖρ, Βούγθυῦ, οἡ {15 γϑυθθ 15 ροοῦ ; Αρϑύθ᾽ β Ὑ]ΒΊΟΏ Ὑ785 
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Ῥαΐοτθ οδβοιγθα, 50 ὑμαῦ 5816 τηϊδίοοϊκ ΠῸῚ 500 ἴῸ᾽ 8 110, 7π8ὺ 85 
ῬΙοτ θα 68᾽ ογ85 ὍΟῚΘ Οὐβουχοα Ὀοίοσθ Αὐμθηθ τϑιηονθά ἢ τηϊβῦ. 
ΤῊΘ 11η)65 816, ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, ] ὄφρ᾽ 
εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. ΤῊ15 ΘΧΡΙδηδύϊομ Δατ ΤΌ] Υ 
ἰδ ν. [01]. 866 Τηὐτοά, 

127ὅ. ὡς λέγουσι ατ8]18Ώ.65 σπαρτῷ ποῦ ἔδωκας. 
1281, φέρομαι, “ΒοΙ]Δ᾿; φέρομαι -- 670, φέρω -Ξ 7670; φέρομαι 15 

56. ὨΘΔΙΥ “ἴο Ὑγ081,᾿ 88 ἴῃ ἀμφὶ δ᾽ αὐχέσι [ τεύχη φέρονται, ΟΥγο]. 
88 

1284. προσεικέναι. Οἷ Ἐταρ. 167, παῖδας εἰκέναι. 
128, ἡ τάλαινα βυρσραδίθ [δὺ ραν 185 δροὰῦ ἴο ΤΩ ΟΠ ΟΥ̓́Ρ 

Ῥοῃΐηθαβ. Οδαμλαβ τη θβ Π6Ρ [μδ΄ ἢ6 Ἠδ5 ταῦ ἀἰβοματροα 
ὑμαὺ ἀπύγν ἴο {886 ἀθ84. Τιδιηθη αῦοη γᾶ8 ἃ ατΐῃ ιΌ 6 ΟὙΘΘΚΒ, 
Διηα ἴο ἀΘΗΥ͂ ἴὖ νγγὰ5 δὴ δοῦ οἵ ἀϊβυθδρθού. ὅο. Ε]θοίγτα 585 γονέων 
ἐκτίμους ἴσχουσα πτέρυγας . .. γόων, ὅορῇ. ΕΠ. 241. ΟΥ «180 
ΤΉσο. 11, τὰς ὀλοφύρσεις ἐξέκαμνον. σέ 15 ΘἸηρῃϑύϊο, ποὺ Θῃο 110 ; 1 
10 σχοτα θη 610 10 Του] 6. Ο]ΟΒ6]γ. οομηθοῦθα ὑγιύῃ ἐῃ6 Ῥγδοθαϊηρ; 
ΜΟΙ, δηα {μ6 Ῥᾶιθα ψοσ]α 6 νἱ]ο]αΐθα. 

1287. ἢλθ᾽ ἐς χέρας οι] ὍΘ ἃ νἱ]ἱοϊαύϊοῃ οὗ π6 ρϑι186, Ὁ [ῃ6 
ῬΓΘΡ. [ὈΓΏΒ. Οη6 σγοΓα ὙΠ] 105 οα8586. Ρ. Ἠδ5 ἃ ΒΙΧ11181 ΘΥΤῸΣ δ΄ Υ. 
278 ἃῦογθ. [που οίουο γοϑα πῶς ἔμ᾽ ἦλθεν ἐς χέρας. Ἐοτ ἐλθεῖν ἐμέ 
οἵὗἍ, ῬΏ1]. 141, σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, τόδ᾽ ἐλήλυθεν. Ιηα4 664, [Π86 '86 οὗ 8 
αϊτϑοῦ ορ͵ήθοῦ αἴθ σου 5. οἵ δρρτυοδοβίηρ νγχὰ8 ΒΏΟἢ ἃ οπαγϑούθυϊβύϊο 
οὗ Επισ. ὑμαῦ 1ὖ ἄγον οἡ 1 {86 τ] θα] οὗ Αὐβίορῃ., ο Ῥγοῦϊεβ 
Ἐπ᾿. ἴῃ 6 ψοταβ τί χρέος ἔβα με, Νιῦ. 806. ΤῊ 1668 15 ΠΘΙΘ ΤΊΟΤΘ 
ΒΡΘΟΙ ἤοΆΠΥ οχργθβϑϑθα ὈΥ͂ π6 δἀατύίοπ οὗ ἐς χέρας, 85 ἴῃ. ΗΒ]. 878, 
ὄνυξι γένυν ἔδευσε.. . . φονίαισι πλαγαῖς, ἃ! Ἠδχδο0], 68, βούλει 
πόνον μοι τῇδε προσθεῖναι χερί ; 50 Η6]. 841, πότερα δέρκεται φάος 
τέθριππά τ᾽ εἰς ἁλίου. ΤῊΘ ΘοΙη ΙΔ ]ο0η. δοῦς ἐς χεῖρα 15 Τουηά ἴῃ ν. 
5 ΔὈΌοΥ͂Θ, 8δη λαβεῖν ἐς χεῖρας 1ῃ ἃ 11π0 αποίοα οἡ 1880. 

1288, ἐν οὐ καιρῷ-Ξ ἀκαίρως, “ΑἸ, οὐἼ6] ἘΘ4]1γ, ἴοο αἴθ γ΄ ὑμοὰ 
616 Γ᾿ 8666 οῃ. οὐ πάλης-- ἀγυμνασίας ΔΌονΘ, 45. 

1289, ἘῸΣ [ἢ8 δχργϑββίοῃ οἷ, Ρ]αῦ. Ἰοῃ ὅ86 Β, ὀρχεῖται σοῦ ἡ 
ψυχή: ἴον ὕπο οοῃδίν, οὗ Ἐπὰν, ἘΠ, 207, ψυχὰν τακομένα δωμάτων 
πατρῴων φυγάς, Μ ΏΘΤΘ ῬΔΙΘΥ͂ ῬΥΟΡΟΒΘ5 φυγαῖς, 580 85 ἴο σοῦ ἃ Ἰἰοῃρ 
5Υ114016 ; θαὺῦ [ἢ ΘΟΠΒΊΥΙ. 15 0 ἀοιθὺ {Π6 5816 ἃ8 ἢ616, φυγάς Ὀοϊηρ; 
8005. Ῥίατσ. (ποῦ ποτ. 51η9.}, 8η41 ὑπογθίοτο ἰοησ, Οἱ Οἵ, 860, 
τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις ; [08 ΨΘΙΥ͂ 511Ὼ1187} Ῥᾶβθαρθ 10 ΑΘΒΟΉ. 
χλωρῷ δείματι θυμὸν [ πάλλοντ᾽ ὄψιν ἀήθη, ϑΌΡΡΙ. 560 ; ̓Ιλίου φθορὰς 
οὐνον͵ Ψήφους ἔθεντο-- ἐψηφίσαντο, Ασϑτη. 788 ; δπα 8180 8 Ῥαββαρθβ 
αποΐθα οἢ γ. 845 ἀρογϑβ. 

1292. διέλαχον -- διεσπάσαντο, 8589. 
1995, κατήραμεν. ΤῊΘ γ6Ὸ καταίρειν 15. ΔΙΑ 5. 1 8η5., 8η4 

ἈΒΆΔΙΥ οἵ Οἰσὰβ δισοορίηῃ ἀουῦη, οἵὗἨ ὯὈδ868 ϑούζύη, δα οὗἨ 58}10}5 
ριζέης ἑγυΐο ρογί. 

1801. ἄρθροις, βοοζοίδ, ἃ5 ἴῃ Ἠσαῦ, 111, 129ῶΘ καὶ συναρμόττουσιν 
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. οἱ προσήκοντες τὸν νεκρὸν εἴ πη σωθείη τῷ ταφῷ, ῬὨΙ]οΒίν. Τπλᾶρ΄. 1. 
18, ΒΌΡΡΙΥ φέρεις ; 616, ἃ8 οἶΐθῃ, 0ὉΠ6 απθρύϊοη 15. 80 ραῦ ἃ8. ἴο 
ϑάτηϊῦ οἵ 80) ΒΏΒΥΘΥ ΟΟηΘΥ Θά 1ἢ ἃ 51η016 γθῖ86. Πθῃοο οὔθῃ ἴῃ 
Οτθοκ Τταρθάν {π6 ααρδϑίϊοῃ. ἀἰβρ]αγβ ργθαῖθν Κπον]θάρο ἰῃδη οου]ά 
μδᾶγθ Ὀθθῃ ροβββϑϑθᾶ ὈΥ [86 αὈΘΘΙΠΟΠΘΓ. 

1806. ἄτεκνος ἀρσένων παίδων, οἵ. ἄπεπλος φαρέων λευκῶν, 
Ῥῇοθῃ. 8294, ἴῃ Ῥῆοθη. 7 ΕἸ]. Ττηᾶῖκοθ Οδαϊηὰβ ὑπ [αύμον οἵ 
Ῥο]γάοταβ ὈΥ Ηδιτηοῃΐδ ἀδαρῃ ον οἵ Αρῃγοαϊία (60 1681}. 

1808. ἔρνος. . . κατθανόντα, οοπδῦ!. κατὰ σύνεσιν 11|πὸ τιμηθεὶς 
τέκνον, Ττο. 740. ΤἼῊΘ ΘΟΠΒΌΙ. ἴῃ 18 Ο856. 185. 80 ᾿ΠγΔΙΪΘὈ]Υ κατὰ 
σύνεσιν, ὑμαὺ ἴὖ 15 ποῦ ἴοο ΤῸ ἴο 540 ὑμαὺ κατθανόν Ιου ἃ [06 
ΔΟΥΟΊ ὮΘΥΘ. 

1809. ᾧ οὗ {Π6 τὴ8 15 ἀοίθηοαᾶ Ὀγ Ιοη 1467, ἀελίου δ᾽ ἀναβλέπει 
λαμπάσι. ἀνέβλεπεν, 4180 οἵὗἨἉἁ ὡ[86 τη5, τα. αθίθη 8. Ὁ βθυϑια) 
Ῥαββᾶρθβ ἔτοτη ΚΟΡ., ὙΈΘΙΘ ἃ ΨΟΥΘ] 15 βΒῃουῦ Ὀϑίοσ βλ. Ῥαῦ 1ῃ 8}} 
{656 ο8.865 088 5711. Ὀοίοτο βλ. 15 5Βοχῦ 1 Ὁ} 6515, ποῦ ἴῃ 8.515, 85. 1 
σου] ἃ θ6 616. παιδὸς δὲ βλέφαρα “ου]α Ὀ6 ἃ τηθίτ]1ο81 σΟΙΏΤηΘΠη66- 
γηοηῦ οὗ ἃ 5θη8 105, Ραὺ ποὺ παιδὸς τάδε βλέφαρ᾽.---σπυνεῖχες, λεία 
ἐοσοίθογ, Κορέ 7γοην γαϊίγ ἰο γρίδοθ8, οἵ. 891 ΔΌογβ, δῃᾷ ΞϑὍΡΡ. 212, 
τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις ] τοῦτ᾽ ἔστι. συνεῖχες ΤΩΔΥ Ὀ8 
ΤΟ ἀοτθᾶ “γοῦὺ {Π6 Κουβίοηῃθ οἵ᾽ : 80 Ατὐ. Ῥο]. 11. 9, 21] (1270 Β) 
ΒΡ δ ΚΒ οἵ [π6 ἙΡΒΟΣΔΙΟΥ 88 ὑμ6 “ Κουγβίοπθ᾽ οἵ ῃ6 ϑ'ραγίδῃ ΟΟΠΒ501- 
ὑαύϊοῃ, συνέχει μὲν οὖν τὴν πολιτείαν τὸ ἀρχεῖον τοῦτο. 

1812. ἘῸΣ {π6 βυ ϑυϊα ]ο οὗ ΒΥΠΟ τ Οὰ5 84]. Θ᾽ 6. 6. ὁη8 
τηϊρηῦ βᾶγ Ὀθθη τορϑαίϑά, οἵ, Επαχ. ΘΌΡΡ. 489 ; βορῃ. ῬῺὮ1). ὅ80, 
Απΐ. 897 ; Αθβοῇ. ΤΏΘ6Ό. 968. 

1818. ΤῊ 5800]. οὗ ἐλάμβ. 15 πᾶς τις ἔ6Κοη ουαὖ οὗ οὐδείς. δίκην 
λαμβάνειν 15 ῬΤΟΡΘΙΙΥ ἐο οδίαΐγ, δαὐἰεγαοίίοη,, ἃπια δίκην δοῦναι ἐο 81.767 
ριυηϊϑ]γηοηέ ; Ὀὰὺ ὑμ86 Ῥοθβ ἃ1 6 Ἰῇοτθ ἰὰχ ἴῃ ὉΠ 6]. αϑᾶρθ. 568 6 ]ον, 
ν. 1828, ἔχει δίκην, μαδ ηιοέ ᾿νἱ8 αο8εγ8, Δι Ηαΐῦ, 1. 11, ἐς ὃ ἔλαβε 
τὴν δίκην. 

1818. “5111 5ῃα1ῦ ποι 6 δοοοπηΐθα διηοηρ [6 [165 ἐπδῦ 816 
ἀραγοϑῦ ἴο τ᾽ ; ἀριθμήσει 156. ὑπὸ [αΐαγο τη] 416 δηα ὙΠ Ῥάββῖγθ 
56}868. 

1380. δῦ, 858 ὑπ οομύθχῦ Ὁ] 1}}Υ ΒΏΟΥΒ, ἃ ΘΟΙΒΙ ἀΘΥ 8 Ὁ]6 ΠΌΤΩ ὉΘΥ 
ΟΥ̓ γ 7568 18 Ἰοβῦ ; ῬΙΟΌΔΌΙ]Υ, 88 ΒΥΌΆΠΟΙΚ βαρροβίθ, ἃ 016 168 οὗ [8 
ΔΙΌΒοῦΥΡΘ οοηῃζαϊηϊηρ' ἃροαὺ 60 γουβθβ, [86 ψ101]6 οὗ Αρανϑ᾽β ΒΡΈθοῇ, 
δΔηἃ 8 Ομ 46Υ8.0]6 ρατὺ οἵ ὑμαῦ οἵ Ῥίοηγϑθυθ. ΤῊ τὴ8 οὗ ὑδθ 
Βαρσοΐας ἀϑοὰ ὈΥ̓͂ Αγβίῃηβ, 8 Οτϑοὶς στϑίουϊοῖδηῃ ὯῸ ἰδιρηὺ αὖ 
Αὐπθηβ δροὰῦ Αρ. 2896, τησϑὺ πᾶν οοῃίαϊηθα μ686 11η65. ΤῺΘ 
Ὑορᾶβ οὗ Αρβίῃθβ 85 ασποίθα Ὁ Μύθρυ. 816 ἀμέλει παρὰ τῷ Ἐὐριπίδῃ 
τοῦ Πενθέως ἡ μήτηρ ᾿Αγαύη ἀπαλλαγεῖσα τῆς μανίας καὶ γνωρίσασα 
τὸν παῖδα διεσπασμένον κατηγορεῖ μὲν ἑαυτῆς, ἔλεον δὲ κινεῖ. Απα 
ἀσϑῖῃ, τοῦτον τὸν τρόπον κεκίνηκεν Εὐριπίδης οἶκτον ἐπὶ τῷ Ἱενθεῖ 
κινῆσαι βουλόμενος, ἕκαστον γὰρ αὐτοῦ τῶν μελῶν ἡ μήτηρ ἐν ταῖς 
χερσὶ κρατοῦσα, καθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν οἰκτίζεται. 6 Βρ6ΘΟἢ ψὰ5 
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ἀοιθύϊο85 στοαὶ δηθνρο Ὁ ὑπ δαύῦμον οἵ {π6 Οἠγίβέιιδ Ῥαὐθη.8 85. 
Ὑ611, δηᾷ Ὅγ Νοηητδ, ῬὨΙοβύγαύαβ, δηἃ βθηθοϑ, ΨΟ ἴῃ, Ὠϊς, 7 Ὁ- 
γμοϊμέιι (γν. 1242 8ογῳ.} Ἰτηϊαῖοα 10 (8600. Ιηὐγοα.) Βα 1Ὁ 15. ΤΩ616 
νγαϑύθ Οἵ {τὴ6 ὕο θη ἀθαγοῦν ἴο οχοαναῦθ ἔἸΌΤΩ 0Π1650 ΒΟΌΤΟΘΒ Δ Β]η 
1|κ6 ἃ 81} τϑργθβθη αύΐοῃ οὗ [86 ψοτᾶβϑ οὗ πὰ, Κίτοῃ., ούθνο, 
Το ]ονίηρ ὑπ658 οἴπθθ, ἢδ5 τηϑᾶθ βοιῆθ δὐϊθιηρῦ οἵὗὁἨ {15 Κὶπα ἴῃ 
ΘΟΒη614. Ῥλ]0]. νο]. νὴ. Ῥρ. 79-98...:. δ 188, δοοοσαϊῃρ ἴὸ 
ὌΙΒΒθη, Τϑοογογθᾶ 84 γϑῦβθ οαὖὐ οὗ {μ9 οθηΐο 7πδὺ Ἰηθη ]οηθά, 
“ὩΟΠΏ]]ο5 58 018, 81105 Ῥδύθη ῬΓΟΡΘΌΙ ον. Βαϊ τὉ.6 τηοβῦ 
δι ἀϑοϊουβ οὗ 8411 5} αὐδοταρίβ 15 ὑμαὺ τηϑάθ ὈὉΥ α. Βυγρθβ, 0 
ῬΟ Π5Πμ6 4 δηοη. ἴῃ 88 ΟἸριἐϊοηναγ 5 Ἡαρωςῦν ἴου 1280. 1882 Βουηβ 
120 Ἰίποϑ, 810 ἢ6 Ῥυοίθθθθα ἤο αν οχίγϑοίθα ἤΌῚὴ ἃ ΤΘΟΘΏΤΥ 
ἀἸβοονθ θα ρα]]τηρβοϑύ, Β]Π1ρ ἀρ ῖ5 Ἰδοαηδ. Τὺ οομΐϑίη8, Ὀ651688 
ἃ Μ͵ΟΩΙσ σΘηα6᾽ (καπετός, Τη880.), ΒΟΥ 618] οΥΔΙΏΤΊ 8108] 50]Θ015}18, 
ΒΔ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ἴπ65 πΚ {Π15: κἂθ᾽, οἵ᾽ ἃν ἣν ἐλείν᾽ ἰδεῖν τῷ θεῷ γ᾽, 
ἔχει, απνὰ τοῖῦ 8 8107 6 78 τολναΐ ἐΐν6 φοὰ ηυϊσμέ ρίέν. Απαὰ οὗ {185 
Ἠ6 5805, "ΑἸ ΠΟῸΡ ὨΘΑΙΙΥ ὑΊγ ὙὙθ 5 Πᾶνθ ΠΟΥ͂ 6] ρ56α βἴποθ 1 
Ἀνθ αἰϑοογορθα 15 βοόθηθ Ἰγίηρ' Ὦϊὰ ἴῃ [8 οοηέο οἵ [8 Ο)γδέιιβ 
Ῥαζίοῃδ, 1 ἤδγθ ῬθΘὴ. ΤΟΙ 8Πα Τη0186 οομγιηοθα ἰμαῖ, 1 {86 
δχοθρύϊοῃ οὗ ἃ ἴθ. Θχρυβββίοηβ, Ὁ ὁοηὐϑῖηβ [86 γϑῖν 1685 οἵ [{Π6 
ἀταπιαύϑυ οοηγογθα [ἢ ᾧμ6 ἰδπρθαασο οὗ {86 οΥἱρίη)] δαύμοτι. 
ΤΉΘΙΒ 15 0186 ]11η6, εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον εἰς χεῖρας μύσος, αποίοα ὈΥ͂ 
{86 ὅοῃο1. οὐ ἀν. ΡΊαῦ. 901 δβ ἴοι [6 «Φδαοσοθμας οἵ Εππγ. ὙΊοΝ, 
6 ΙΠΔΥῪ 58 610 οοποϊαᾶθ, οοουγιθα ἴῃ ὑπ Ἰοϑὺ δᾶᾶγθβϑ. ΤῊΪΒ 
Ὑγ85 Πνθὺ ορβουνϑα ὈΥ̓͂ ὑη8 ϑατῃϊγα Ὁ]6 ΒΟ ο αν ΤΥ 1. ΤῊ ψγοΥαΒ 
γαυριᾶν ἀπ λελάβημαι απούοα ἈΥ̓ φγδΙητηδ. 85. ΤΌΤ. [ῃ68 «Βαζοίοθ 
ὙγΟῸ]ἃ 4180 ῬΡΟΡΔΌΪΥ ἢπμα ἃ Ρρῖδοθ διηοηρ [ἢ6 ΨψοΥαβ. ἤθτθ Ἰοϑῦ, 
ῬΘΙΔΡ5. 8180 ἀκανθώδη ῥάχιν, αποῦθα 85. Τοτη Ὁπ6 δασοθοασ Ὁ. Εὖ. 
Μαρ. 11 οἷν [86 γϑῖϑθθ Π]Οὴ τηϊρηῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἤδνθ ΘΟΙὴ8 1 ἢ6Γ6 
ἢ 86 ρῥίδοθβ ἤθτα ὉΏΘΥ 810 Ἰοηάᾶ, ἃ5 οίνϑῃ 1ὴ ΠΥ. δϑηαᾶγϑ᾽ δᾶ, 

1880 ὃ. ΤῊ15 γϑῖβθ νγγὰ8 ἢγχϑὺ τϑϑύοσθα Ὀγ Μαδίῃ. ἔτοῖὴ ἃ. ὅΐοῃοὶ. 
ΟὨ ΠΙοη δῖα Ῥουϊθσούθθ [θὴρ οὗἨ ὕμ 8. ὑγδηβίουσαδύοῃ οἵ Οδατη 8 
δα Ἡδιηοηῖΐα, ὙΏΘΙΘ {18 γθι80 15 απούθα τι 1ῃ8 το [Ὁ] ον ηρ, 
διηα 85 ἔγοχα [88 δαέξοΐαθ οἵ Ἐὰν. Τὴ6 ψοτάϑ οἵ ὑῃ8 ΚοΠ0]. 876 :-- 
Ἰστέον δὲ ὅτε Κάδμος καὶ “Αρμονία ἡ γαμετὴ μεταμορφώθησαν εἰς 
θηρία ἐπειδὴ τοῦ Αρεος ὄφιν ἐφόνευσεν ὁ Κάδμος, ὃς τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ 
ἀνεῖλεν, Ἔριφον καὶ Δηϊλεόντα, ὡς καὶ Ἐϊῤριπίδης ἐν Βάκχαις φησὶ περὶ 
Κάδμου, Δράκων γενήσει, κιτιλ. “Οϑαϊηθ8 δηὰ Ἠδυτηομηΐα,᾿ 58 5 
ΑΡο]]οάοτιβ, ααοίθα ὈγΥ Μυθρτανθ οὐ ὑῃ]5. Ῥᾶβϑᾶρθ, “σγϑηῦ ἔρουὰ 
ΤΆΘΌ65 ἤο 86 ΕΠ 6]1615 : ὑῃ6 Επο 61 615 θΓ6. θηραρθα ἴῃ 81 ἢ 
[8 ΠΙγτίδηβ, δηἃ [ΠΘγῸ νγαθ 81} ΟΥ̓Δ 016 ὕῃδὺ [ῃ6 [ὈΓΙΏΘΙ βῃου]α 6 
σἱοϊονίοαβ 1 Οδαπχαβ 8η6 Ἡδιγηοηΐα Βῃηοα]α 1θ8α ἤθη. ἀοοοτα- 

. ἸΩΡῚΥ {Π6 ΕΟ .61615 τηϑάθ ὑθθυῃ {61} Ἰθαάθυβ, 8 76 16 ν]ἱούουϊουϑ, 
δα Οδάτηαβ ὑμ8 Ὀθοϑῖηθ Κίηρ οὗ 0886 ΠΙγΙΙΘῺ5 δηα δα ἃ 805 
ΠΙγεα5. Απμᾶ δἴρουνασαβ, Πδνίηρ Ῥ66 δ᾽ οηρ 1 Ηϑυγηοηΐδ, 
ὑγδιϑἐουτηθᾶ 19 ἃ 5η8Κ6, ΠΟΥ ψγογθ Ὀούῃ ὑσϑηθρονίθα ὉΥ͂ Ζθα8 ἴο 



ΝΟΤῈΒ 141 

ἘΠγβίστη.᾽ ΤΊΉΘΙΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ὕο 8 Β01ὴη6 ἀἸΒΟΙ ΘΌΘΙΠΟΥ͂ ἴῃ ὑπ τηγύῖο 
πϑιταῦϊνο 85 ἴο ὑπ6 οχϑοὺ {ΐτηθ δὖῦ ]οῇ Οδάπμγαβ νγὰ5 ὑγϑηβίοτστηθᾶ : 
[6 ὅ0Π01. οὐ Πίοῃ. Ῥοεΐθο. απαούθα ρον θα ἢοῦ ὍΘ [βίκθῃ 88 
ΤΘΙΘΙΡΙηρ ἴο ΔΗΥ͂ Βρθοϊῆο ὑπηθ; Ὀὰαῦ ΕΣ. ἴῃ 8. ὈΙΔΥ͂, ῬΓΟΡΘΌΙΥ 
ϑαύγηϊο, οὐ ψΏΪΙΟΙ ὕννο 1165 816 ῬΥΘβου να (οἴμοι, δράκων μου γίγνεται 
τό γ᾽ ἡμισὺ, τέκνον, περιπλάκηθι τῷ λοιπῷ πατρὶ), ΔΌῬΘΔΥΒ ἴο Το- 
Ῥτοϑοαῦ {Π6 ὑγτϑηβίογιηδύϊοιι 85. ἰδκίηρ Ὁ]8οθ 1] θα ύθ! Υ αὔθ [}6 
ἀϑαΐῃ οὗ Ῥοϑηίῃθαβ; δῃηὰ ῬΒΙοβύσαίιβ, [τηϑρίη. 1. 18, ἴῃ 18 
δοοοπηῦ οὗ {86 ῥιούατο οἵ “οηΐδιδυνδ, ΜΨΏΘ᾽ 6. 6 ἀθβου 98. ὑ}9 τη αγ- 
ἸῺ ΟΥ̓ΘΥ {Ππ6 ὈΟάΥ͂, 8608, “Ηϑιηοηΐα 8π4 Οδᾶτητιβ 8186. ὕΠ 616, ὑποῖν 
ἐγϑηβίοττηδυύίη ἰηὔο ΒΘ’ ΡΘηβ ΔΙ γθϑαν 41 οοτῃρ]οίθα ̓  (φολὶς ἤδη 
αὐτοὺς ἔχει). Οτ ὉὍΠ6 οὐῇδὺ δηῃᾶ, Αρο]]οάοτστβ ἴῃ 6 Ῥᾶβϑασθ ψιδὺ 
αὐοίοά, δπα ΝοΟΉμτΒ (ὙΠῸ 58 .)}85 πούμιηρ ἀρουῦῦ ὑπ6 ΠΟ 61615, Ὀαΐ 
ΘΌΡΘΔΙΒ ἴο [ΠΟ 8 αἸεγθηῦ δοοουηῦ, βασίηρ 1Ὁ 15. ἀοδύϊπθα [ὉΡ 
Οκάτηυϑ, πετρήεσσαν ἔχειν ὀφιώδεα μορφήν), ῬΙδοθ [ἢ 8 ὑπδη 8] ΟΥτ 10 
αἴζον Οδαάταυβ δα Ὀθοοσὴθ Κίηῃρ' οἵ ΠΙγτα : δῃα Εὖ. Μϑρ. απούρα 
οι γ. 1898 Ῥοίον 1Π10}165. ὑῃπαὺ {886 ἐγδηβίοτσαδίιου α14 ποὺ [δκθ 
Ῥίδοθ Ὀθίου ἣθ ἢδά θῇ ΤΏΘΡοβ. ἀσϑίῃ, ἃ Ξ9}01. οῃ Ῥιμα, Ῥγύῃ. 
111. οἴνοβ ἃ αἰ ἤδυθηΐ δοοοπηῦ τοσα 411 {Π6 τοϑὺ, καὶ ἀπελθὼν ἐπὶ 
δρακόντων ἅρματος κατῴκησεν ἐν ᾿Ηλυσίῳ πεδίῳ. 

Νονν {618 15 8'80 ἃ ὑγδαϊ του. τηϑηδοηθα Ὀγ Ηαὺ, ἰχ. 42, δῃηά 
ῬΙΔΙΏΪΥ βδὐαύθα Ῥοϊονν, ν. 1868, ὑπαῦὺ ἐπ νἱούουιοιβ Εἰ ΟΠ 61615 δηᾶ 
8 οοῃαποιθα ΤΠ] γυΐδη5 (μιγάδα β. στρατόν, ν. 1855), ὉΠάΘΙ Γἢ8 
δαϊάδηοθ οὗ Οδάϊημβ δα ϑιτη., πηαουΐοοϊκ δὴ οχρραϊδίοη ΜΉΘ 
οαἰτηϊηδ θα ἴῃ 08 5δοἰκίηρ' ΟΥἨ {Π6 οΥ̓80]6 οἵ ΔῬΡο1]1ο δὖ 1) ε]ρῃϊ. (1ὰ 
[15 Θχρϑαϊ το Οδάτηπθ δηα Ἡ. 164 {ῃ8 δύτὴὼν ἀπᾶθν ὉΠ 61} ὑχ8}8- 
ξουτυηθα βῆδρθ, 85. 15. αἸβυ Οὐ] Ὺ δἰαϊθα ν. 1857, δηα {Π15 Ῥου 808. 15 
ὑΠ6 γθϑϑοὴ ὙΠΗΥ͂ ἡγούμενος 15 [Ὁ] ΟνγΘα ἴῃ ν. 1869 ὈΥ {Π6 ἀαΐύ. πού 
6. ρθη. ; ἴῃ 0η6 Τυαρίοβ ἦγ. 1 ὑῃ6 αδὔ. ΤηΘ8 5 ο φιϊΐάθ, ΤΊ 
ὕπ6 ρθη. ἴο δα ὧδ ὦ φεπογαῖ: ὯΘ 15 8814 ἴο σιυῖαξ, ποὺ ἴο ἐδασ, Ὧθ8- 
οδ 58 ΟΥ̓] ὕο 15 Ὁ ΘΒ ΟΣ Τ δου 6 οου]α 40 ΠΟ τῆ γ8 ὑῆϑη 500. 
{ῃ6 ψγΥ το {Π6 Ῥυργϑ 5.) Τῦ βθϑῖὴβ ἴο τὴ ὑμαῦ 1Ὁ 15. 0815 1δύθου 
ΘΧρϑαι]οη ΜΏΪΘῊ 15 τοίθυυθα ἰο 81] δοῃηρ, δῃὰ ὑπαῦ ἔπατ. δα ῃοῦ ἴῃ 
Ἠ15 τηϊηα δὖὺ 811 {6 δχρϑαϊδίου οἵ ὕ8 Ἐπ 6] 615. ὍΠΟΥ Οδϑατχητιβ 
δοϑιηδὺ ὑπ6 ΠΙγτδη5, τηϑη ]οηθὰ Ὁ ΑΡο!]οάοσαβ. ΤῊ ἰγδηβίου- 
τηδύϊοῃ [αἶκοθ ῬΙδοθ Ὀθίου Οδατηιβ ἰθανοθ ΤΏΘΌΘ5, ἃ5. ἴῃ 06 ϑδῦνυϊο 
ῬΙΔΥ ἃον τϑίθιγθα ἰο ; 7η6 χρησμός ἴῃ ν. 1888 15 {8 58716 ἃ8 ὕΠθ 
θέσφατον ἴῃ ν. 1864: δηα βαρβάρων ἡγούμενος, ν. 1884, Τη68}8 
16ϑᾶον οἵ Π6 ὈΔυ θα δ οβῦ, οα]]164 μιγάδα στρατόν ἴπ ν. 185, 
ὙΓΏΙΟῊ βϑοϊζοα 8 ὑθρ]6 οἵ ΑῬ0ο]1ο, δῃᾷ σῇ ]οὴ πῃ ν. 1859 ἢθ 18 
ΤΊΟΥΘ δοογα ΘΙ 5814 το συΐαθ, ποὺ ἴο Ζεαα. Τὺ 15. Ῥ]αΐῃ ὑμαὺ βάρ- 
βαροι (αηάογδίοοα!) 15 88 Βα 7]θοῦ οὗ διαρπάσωσι, Δ 10 ΒΘΘ6Ι1ὴ8 ὕο ΤὴΘ 
ΘαΌΔΙ]1Υ Ρ͵δῖη ἤοτη Ἡαῦ, ἴχ. 42 ὑῃπαὺ βάρβαροι τὴθϑ 8 ὕΠ 86 ΕἸ ΠΟἢ 6118} 
δηἃ ΠΙγτδη Ὠοϑὺ ο βϑοικοα 1)6]0}1, δῃὰ ἐπαῦ πϑιῦη6᾽ ΠΤ, ΠΟΥ 
Νομηῖβ ὑμπουρηῦ αὖ 411] δοιῦ [Π6 δχρϑαϊοη οἵ ὑμ6 ἘΠΟ6]615 
δραϊηδὺ ὕμ ΠΙγυδη8, ταθηϑίομθα ὍΥ ΑΡΟΙ]οάοσαΒ, 1 το οοὐ]ά 
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ΒΌΡΡΟΒΘ, ΘΟΠ ΥΑΤΎ ἴο ὑη8 οΥοΥ ἴῃ Ψ ΏΙΟΩ 086 ἴδοβ οὗ {π8 Πδυταῦν8 
616. ΟΟΟᾺ], δηἃ ἴῃ βριθ οὐ ἘΠῚ. 5. οὐ ὑθβυϊπηοιν ἴπ ὕΠ6 ἘΎΘΡ, 
δΌονο αποίοα, [ηδὺ Π6 4] ποῦ ρ]δοθ {Π86 ὑγδηβέοστωηδύοη ὉΠ] ΑΘ 
Οδᾶτητβ αυεϊνοα ἴῃ ΠΙγτΐα, δηᾷ 7υϑῦ Ὀοΐοτθ ὑπ6 ΠΙγγδη Θχρϑαϊτοη 
δσαϊηϑὺ ΠΕΙΡΙΐ, ὑμθη βαρβάρων ἡγ. ἴῃ ν. 1984 που] Ὀ6 5 ΠΡ]Ὺ 
δοίη Κύμη οὶ ἐΐια ᾿ἰψνίονιδ, δυιὰ χρησμός ου]α Ὅ8 ἃ αἰ ἴθγθηῦ οΟΥ8018 
ἔροτῃ θέσφατον. 

1881. ἐκθηριωθεῖσ᾽, “ζυττιοα ᾿πἴο ἃ βογρϑηύ. ΟἿ, ἐκδρακοντωθείς, 
Αθβοῃ. Οδο. ὅ40. 

1882, Ἐον ἴπ6 αὐἰταοίίζοπ οὗ, Οὐ. 1184, οἶδ᾽, ἣν ἔθρεψεν “Ἑρμιόνην 
μήτηρ ἐμή, δὰ {Ὁ. 1629, Ἑλένην μὲν ἣν σὺ διολέσαι πρόθυμος ὧν 

ἥμαρτες. 
1888, ὄχον δὲ μόσχων. ΤΉῆθ86 ψγογἂϑ ρι2216α {Π6 δαϊΐοῦβ, ΠΟ 

γοβουίθα ἴο πιϑηῦ ΟΟὨ] Οὔ Γ65. 8 οι πα δύϊοηβ, ἈΠ} ΜΈβρΥανθ 
5ῃονοαᾶ {8 βουμάμθθβ οἵ ὑπθ ὑοχῦὺ ὈΥ απούϊηρ {Π0 [Ὁ] οσσίηρ ποθ 
ἤοση Εὖ. Μδρ. :---Βουθοή" πόλις ᾿Ιλλυρίας, εἴρηται ὅτι Κάδμος ἐπὶ 
βοῶν ζεύγους ἐκ Θηβῶν ταχέως εἰς ᾿Ιλλυρίκους παραγενόμενος ἔκτισε 
πόλιν. 

1584, ὅ66 πούθ οἡ νυ. 1580 ὃ. 
1887. ὅ866 ποίθ οῃ ν. 1980 ὃ. 
1889. ΟἿ, ἴογ ἔμ οοῃϑῦν, Α1ο. 862, 
1848. εὐδαιμονεῦῖτ᾽ ἂν, Μυβρτ. [ΟΥ εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν. ΤῊΘ 1τηροτέ. 

1η6. τηθ 88 ψοῖν τὐουα ποῖῦ ὃ6 παρ», 1.6. γοὰ ψου]α ποὺ ἢᾶνα μδᾷ 
6 ἀραύῃ οὗ Ῥϑηύμθαβ ἤο ἄθρίοσο ; ἴμ6 ορῦ. οι] ταθϑῃ ψοῖν πιαν 
ψοί δ6 παρρῃ, 1.6. γοὰ ΤηδῪὺ γοὺ ποῦ αν ὑῃ8 ἀθαίῃ οὗ Ῥϑηύμθαβ ἴο 
ἄθρίοσθ ; ψὩ]Οἢ 15 ΔΌΒατα. 

1845. ἤδετε ἴοΣ ἤδειτε. Οἱ, Ἐταρ. 626 ὁ (Νδαςκ), πάρεσμεν, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἧσθ᾽ ἂν οὐ παρόντα με. 

1850. ΤῊΙΒ 15. δὴ ᾿ηϑίδποθ οὐ {π6 δοβοηιὼ ιίμααγίσιθα. ῬΙΠαΆΡ 
565 8 51πρ. γΟΙΌ 88 οορι]α Ὀούνθθῃ ἃ. Ὁ] Υ. 50]. δπα τῬγχθᾶ,, 885 
μελιγάρνες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχαὶ λόγων τέλλεται, Ο]. χ. 4 ; 80 καὶ γὰρ 
πάχναι καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσῖβαι γίγνεται, ῬΙαῦ. ϑὄγταροβ. 188 Β. 
ΤῊ τηοϑὺ ΤΟΙ ΘΙ Κ8016 1ηϑύϑηοοθβ οἵ [815 στα ἴῃ ΤΎΡΟΥ 8’6 ΕἸΣ, 
Το 1146, Η8]. 1868, ῬΏοΘρη. 849, Μοά. 441, ΑΘβοῃ. Ῥϑῖβ. 49, ἔπτη. 
81, όρῇ. Τσδοῆ. ὅ20, Αὐ. Αοἢ. 862, 1091. Βα ἐχηδη 1 5 Τα]6 15 παῖ 
ἴῃ {818 αϑᾶρθ [86 ψ ΡῸ 5ῃου]α ΔΙννανθ ρΥΘοΘάΒ  Ὀὰὺ [Π86 ᾿πβίϑῃοαϑβ 
ἔτοα Ρ]αΐο δῃὰ Ῥίμααν Ὠϊτηβ61 ἃρονο αποὔθα τηᾶκο ἀραϊηπδὺ [6 
ΤῸ]6. 

18ὅ8. ῬΑ]ο ν᾽ 5 ἀππου]ῖοθ νη ]8 Ὀθίοσο {Π 6 δχρίϑδηϑίϊομ. οἱ υ. 
1380 ὃ. Οδάμητιϑ 15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ΘΠ ΤΊ ΘΙΑ Πρ 8411 Ὦ1Β5 ΟΘ5, 50 [ΠΕ 18 
πούδίηρ, Του  Κ8 186 ἴῃ ἷβ ὑγανθ! ηρ᾽ οὐ Ὶ [Π6 581η8 στῆσα οὗ 50Ὁ- 
ἡβοὐβ 88 θίοῃ. ϑῦουθ. “Νοῦ ΟὨ]Υ,᾿ βᾶγ8 6, “5848}1 1 ἤδνθ ἴο ὑγ808] 
ἴο ἃ [ογϑῖρῃ ἰδμα [πὶ ΙΩΥ̓ οἷα δρθ, θα [Π6 ΟΥ8618 ΤΘΠ181}8 ὈΘΠ1Ππ4 
(1.6. Ῥαΐ ΌΥΒΘ. ΓΟΙΊΔ1Π8 ὈΘΗΪΠΑ͂, [001 5011] ἤδγθ [16 ο1806]6) ὑπαῦ 1 
58.811 Βᾶγϑ ἴο 1θδᾶ ἃ [οσϑῖρῃ Ποβϑῦ οοῃβδιβῦηρ ῬοΓ οἵ {πῃ6 ΕΟ 6] οἷβ 
δθα ὑ86 ΠΙΥΤΙΔη5 βαθάποα ὈΥ ὕῃθμι (μιγάδα) ἀραϊμηδϑὺ ΟΥ̓ΘΘΟΘ; 8η4 1 



ΝΟΤΕΒ 148 

81τὼ ἀοούϊηοα ἰο ἰηγοῖνγθ τ. Μ]|Π6 ἴοο (Ποῖ Ζοιβθ σάν 1:16), {18 
ἀδυρηῦον οὐ Αὐθβ, ἴῃ {86 ᾿πτηρίουβ ἀθθα ΨΏΙΟΩ 1 ἃτὴ [8168 ἴο δσοχῃ- 
ῬΙ θη, ἴῃ Ἰθαάϊηρ ὉΠ15 [οσοῖρηι Οὐ ἀραίπδῦ ὕΠ6. ἰθιηρ]6 οὗ ΑῬΡο]]ο. 
ΝΟΥ 5881] 1 αν ἃ παύυσαὶ ἀθαῦῃ τ ΟΥΠΘΥ τηογίαϊβ, αὖ 1 5}8]} 6 
{χδιιβαἰθᾶ. Ηδ ΦΌΤΙΒ 1ηὖο ἃ στουπα οὗ οοχη]α]ηῦ Θυ 6. Ὠ15 ἐγ8}518.- 
ΐοη, ῬΌΣΡΟΒΘΙΥ ἰοοκίπρ οα. {16 τσ 5148 οὗ ἃ μδύασαὶ ἀθαΐῃ, {}6 
αυΐοῦ 1} αὐΐοηᾶβ 16, ἘῸΣ ἔτι δέ μοι τὸ θέσφατον. . . ἀγαγεῖν 
ϑΟΠδηθ. ΘΟΙΏΡΑΙῈ5 δέδοκται τοῦργον. . . ἀφορμᾶσθαι, Μορᾶ, 1286, 
66 [ηἰτοᾶ. ἴογ ἃ Ὀτὶθῖ του] Ν οὗἩ 0Ππ6 ομαγδοίου οἵ Οδατη8. 

1360. καταιβάτην Τη8Δ 0 Ὀ6 δούϊνο, ἴπὶ ὙΨ]Οἢ. 50η858 1ὖ 15 ΔΡΡ]]δα ἴο 
Ἡτηθθ, ὙΠῸ οογμαημοίβ βοιῖβ ἀοιῦην ἴο 8 ὩϑύμοΥ ΜΟΥ] ; Ῥαῦ ΤΏΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 1Ὁ 15 Ὡϑαῦον, ἀοιση-γϑηζηρ ; οἵ. δίῳ Κλαρ---- 

ὙΏΘγο ΑἹΡῺ {π6 Ξϑδογϑᾶ Υἶνοι Τ8Π, 
ΤΉΤΟ᾽ ΟΑΨΘΙῚΒ ΤΩ ΘΑΒΌΓΘΙΘΒΒ Ὅ0 Τη8}, 
ροιῦιν ἰο ἃ ϑιυνηῖ688 866. 

1868. 1 τοίαϊῃ ὄρνις οἵ {8η86 τὴβ δπᾷ Α]ά,, διὰ ρυπούαδίθ δηᾶ 
δσρ δῖ ψΊ Ηθι. ΤΉΠΘΙΘ 15 ΠῸ 8] πϑίοῃ ο α6 θα ΟΠ]Υ͂ ἴο ΟοἰοΊ 
ἴῃ πολιόχρως. πολιός, ΜΨΏΙΟΙ. τηϊρηΐν γταῦηον θ6 ὀχρθοίθα ἴο οοηΐαΐῃ ἃ 
ΤΘίβγθῃοθ ἴο οἱᾷ ἃρϑ, 15 ΔΡΗ]1οα Ὅν Ἐμαν. ἴο Ππ6 αὐτοῦ θγθ, ἴο ἴση, ἴο 
{Π6 568, δηᾷ ἴο {Π6 ΘοοΟΙουΣ οὗ ἃ βΒνδῃ (Ηθι. Ἐπ]. 110) ; κηφῆνα ΤΩ68}8 
λοίρῖό88, λα ἀΡΤΘ 65 ἢ με. 115 αθ66α, Το. 191, ϑιηοηρ' Δ ΠΥ ΟὔΠ6 Γ᾽ 
᾿χηϑρ68 οἵὗἨ ἢ6]ΡΊΘσθηθθΒ. Ῥμοῦ. ΘΧΡ]Θ1Π8 κηφήν, ἀργός. ἀπρόκοπος. 
μετέωρος. Τὴ ψογα ῬΥΟΡΟΥΥ ΒΙσΉΪΠ65 ἃ αἀγοθθ. ἘῸΤ ὄρνις κύκνος 
8566 ποΐβ οἡ Γ΄. 664 ἃῇρογνθ, 8η6 [ὉΓ ῃ6 ἡψρογθαΐοτν 8686 Ὡοΐβθ οἢ Υ. 
860. Τῇ ρίρίαδ οἵ 5νγϑῃ8 15 81πα 64 το ἴῃ Επγ, ἘΠ. 161 δόφφ., δὰ 
ὑμδῦ οὗ βίου Κα ἰὴ βόορῇ. ΕΠ], 10δδ δόφῳ., πα ΑΥ. ἂν. 186δὅ, ὅο ΟἹἷο. 
Ὧ6 Εΐμ, 11. 88, ΚΧ͵λικιαοηνιιβ ὧν φιιοάσην φοϊιογύην ΘΘΉΘΥ6 πιογγ ζω 
ἑμπαΐοία ρίοέαγίδ. 

1867. πατρῴα ι88 15 Ῥοηα]ῦ Βῃουῦ ΟῸΥ οὐ ἔνθ {ἰτηθ8 1η Ἐπιγ. 
1871. Α νϑῖβθ ἢδ5 ἀχσορρβϑά ουῦ 618, ἃ5 06 δ Ἰ5ΓὙῸΡ} 6 ΒΠΟΨ8. 
1880. τόδε, 7.6. τὸ χαίρειν. Οἷ, Προ, 426, 427.---- 

ΠΟΛ. χαΐρ᾽, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασσάνδρα τέ μοι. 
ἘΠ. χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. 

1884. 1 Πᾶνα δᾶάορίθα ϑοβόῃθ᾽ β οουγθοίΐοῃ; ἐμέ θιῃρῃδίίο 18 
τϑααϊτοα ψΏΘη ἴῃ 0 Βὑτοηρ δΔη 6815 ἴο ἐγώ ἴῃ γ. [0] ον ρ : 
ὁρᾷ ταϊρῦ ἨὈ6 ἰδῖκθῃ 88 [86 1η610. οη. 8 8816 ὈΓΙῺΟ1Ρ}]Θ ἃ5 ἀνάκειται, 
“ΜΘ. ὑποῖθ Ψ11 Ὀ6 πὸ ΟἸ Ώδοσοι Ἰοοϊτίηρσ ἀοννη Οἢ Τὴ6 ἃ8 ὑῃδ 8 15 
ἢ6͵6, δἀῃὰ ΨΏΘΥΘ 18 βοῦ ὋΡ ΠῸ {ΠΥΥΒΘ-Τ τη οΥδ] οὗ Τὴν πηάοϊπρ. 
Βαΐύ ὁρᾷ ψοι]α τότ παύιχα! νγ 6 ὑπ6 ϑυρ]αποῦνο. Τὴ6 πιοϑὲ 
δῦ18] ΘομϑΌ, ψου]α δ6 ἔμ᾽ ἔδοι, {π6 ορῦ. Ὀοϊηρ' αὐἰταοϊοα ἴηὔο {6 
τηοοᾶ οὗ ἔλθοιμι (5666. οῃ 1268) ; Ρμαὺ ἔμ᾽ ὁρᾷ ου]α ΠΊΟΓΘ ΘΑ] Πᾶνθ 
[4116 οαὖ ὈΘίογΘ μιαρός, 

1886. θύρσου μνῆμα 15. 1 νεβρίδων ἐνδυτά ἃθονο;: [Ὁ 15. ἃ 
ιοηιογίαϊ (ΟΥ̓ ΤΘΙΊΘΙῺ ὈΓΘΠΟΘ1) οἵ ΤὈΤΊΔΘΙ Βα θυ Πρ, σοηιδίδέζυς οΥ (Ποη- 
βύϊναϊοα Ὀγ) {06 ἐζψγδιιδ. Ἐον ὉΠ15 σθμ. 8566 ποῖΐβ οῃ συ. 746 δθουβ. 

1887. μέλοιεν. δι, Κιθαιρὼν καὶ θύρσος. 





ΤῊΝ ΡΒΑΟΟΘΗΛΑᾺἉΙ͂ 

Ι. (νν. 64-- 169) 

ἘΈΟΜ Αβῖα, Ἰθανίηρσ ᾿ΓΙηο] 5, θοῦ 
1 μαβϑύθῃ τη θυϊηρ' ΒΟΥΎ106 δυγθοῦ 
Το ΒΙΟΙΊ118,----ἰᾶβκ ἴῸῚ ἩΠ]]Π]ὴσ ἔδοί, 

Ἡθηοθ ἴροιὴ ὑπ6 τοαὰ ἢ Ἡδηοδ ἴο γου! Η4]]5. 
Τὸ 5116 ηο6 Ἰοὺ 8|}1 1105 Ὅ6 {}81]8. 
1 ομδαμπῦ {86 τἱῦα81], ἃ8 ΤΥ ἀαὐΥ ὁ41]15. 

ΒΙοββὸα 8η4 ΠΔΡΡΌΥ͂ 15 815 1οὺ 
Ὗ8ο Καονψίηρ δῦ ἰο Ηδανθῃ ὈΘΙΟΩΡΒ 
Κοοροίῃ ἢ18 βοὰ] σψιῦβοαῦῦ ἃ βροῦ, 
Απὰ νά] Κοίῃ 1} Π6 σοαϊν ὑΒΥΟΏΡΒ, 

. ΒοΙαϊηρ ὍΡοη ἴΠ6 τηοπηΐδῖη8 ΠΙΡἢ 
ΗΙΒ ῬὰΓ6 πα ταυϑῦϊο ΥΘΥΘΙΥΥ ; 
ἌΒοβϑο 1ῃ ἀπ ββϑύθοιῃ ἀούῃ μοα 
ὙΥδεῦ τἰὔϑϑ 6 Μιρῃὺν Μοῖμου ἔοπηᾶ, 
Απα Ἰογοίῃ Θιοηγϑαβ ὈΟΙ]α, 
γγανίὴρ μἷ5 ψϑηᾶ δῃηα ᾿νυ-οτονηθά, 
Ηο ! Βδόρβδα ! ἴοι ὕμ6 ῬὨΥυρίθη. Ὠ1115 τθβύουβ 
Τὸ Ἠ1168᾽ βρϑοῖουβ βίγθοίβ ὕπ6 Νοῖβυ ΟΠ, 
Ηο ! Βδοοῆδα ! ΒΥΟΙΏΪᾺΒ ὕο 18 ὈΓΙΩΡ ΟμΟ8 ΠΟΤΈ, 
Ἡ 5611 ἃ ροα πᾶ οἵ ἃ σοα {6 β0ῃ. 

ὙΥ Βοῖὰ οὐδ Π15 τηοῦθον 10 6. {Π1ΌΘΒ, 
θα Ὀαγβὺ ὕπ6 ψιηρσδα ἸονΊη-Ὀγϑηα, 

1, 
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Οὐδὺ ἔτοτὴ ΠΟΥ ὑοτ Ὁ 8δηα ἘΩ1α ΠΕ ὙΟΘΒ 
αν ὍὋΡ ὑμ6 ρ»ῃηοαβῦ αὖ Ζθιιϑ᾽β μ8ῃα : 
Βαυῦύ ἔην ἀϊὰ Οτομαδ5 βθοσϑίθ 
Τὴ ἃ ὈΙΥ Π-οΠδτα 6. βὐσϑηρο 8δηα τχθθϑί, 
ΒῸΡ Ηδ {86 Ῥᾶα)5υ6 ἴῃ Ἠ15 οὐνῃ ὉΒ]σΡἢ 
Οὐ ορα]οα, δηα ἢ 8. ο1845Ρ οὗ σο]α 
ϑηαὺ βαΐθὶν ἴῃ, ὑμϑῦ ΠΟΠ6 τηϊρὗ ΒΡΥ, 
Νοὺ Ηογαΐβ 5610; αΐ αϊᾶ παπΐο]ὰ 

ὙΠ μδ5 ὕπ6 Ἐδίθβ π6 μογῃδα σοᾶ δα ἔτϑηηθα 
Απαᾶ ψτθδῦμοα Π15 μθϑα 18 [Π6 οηὐθηρ]6α ΒΠΔΙΚ65, 
ὝΝΘμΟΘ ΘΟΙΏ65 πηΐο [15 ἀΔΥ 6 οαδίομι [ϑπ16 : 
ἘΔΟΒ Μϑοηδα ἴῃ 61 ΘΌΥ]5 ἀοίῃ ὑπ [Π6 ΒΡ01] 5116 ἰδῖκ68, 

Ο ΤΏθροθ, πο ΝΌΤ,βο οἵ ϑθιηοῖ]ο, 
ΤῊΥ μοϑα τι ᾿νΥ σαυ]δηβ ἄθοκ ; 
ΤῊ6 νεραδηὺ ΠουΥΊρ ὈΤΙΟΏΥ͂ 
Τιοὺ [811 ἴῃ ψυθαίῃβ αρουῦ γοῦν ΠΘΟΚ ; 
ἜΘΔΙ ἴῃ ὑπ τονθ] ὈοΌρἢΒ οὗ οδκ ἃηᾶ ῬὉ1η6 
ἈΑπα οἱοῦμθ γουγβοὶ ἢ ἴῃ ἀδρὈ]6α ἔδυγῃ- 5 Κ1Ὼ5 [Ὁ ; 
ΤΏ ἤοοκβ οἵ νγυῖϊΐθ οο] 1ῃ γΟῸΣ ἔπθβ868 ὑ71Π6 
Απᾶ τονουθηῦΥ ὑπ6 βαΌοΥ πδυῦμπᾶχ Ὀ688:. 
ΘΕ σΙρ ὔνναυ ὑπ σου ϑῖ46 Μ111 1οῖπι γοῦν γοππμᾶ : 
Βγογλτ5 ἀούῃ 168α ὑπ6 τοιῖῦὖ ἔροτα Ὦ11] ἰο ἢ1]} : 
ΠΡΙἱηρ᾽ ἔογσοῦύ, ΤΠ6Υ6 ὑχομλθη- 01 816 ἔοσθα 
ΒΥ ῬιΙοηγϑαβ ὑ1116α, 16α οαρύϊνα αὖ 815 111]. 

Τὴ {μ6 Ουγδίαοβ᾽ ΠΟΙΥ͂ ΠΟΙη6, 
ΤῺ ἴο]α ψΏΘγΘ Ζθαβ ἃ Ῥδρθ γγῶθ Ὀσοπρΐ, 
ἘῸΙ τὴ 86 ρυϊθϑίβ οἵ {11}16- Ὁ] 116 
1α Βπα {815 οὐὉ οὗ 146 βὑγοίομϑα ἰϑαΐ, 
Τὐπκίηρ ὑμουθῖο {Π6 βυγθοι ]γ- βου μα] ηρ σΟΙ0 8 
Οὗ [16 Ἰουὰ ῬΒγγρίϑη. Ππαύοβ, δηα ΒΘοοη]ο τα, 
Τὴ τηούμου ΒΠμθαβ ϑη8 ὕΠ6Υ Ῥ]δοθα 1, ΠΟΙΒ58 
Οἱ Βδοοβῖο ρΊδάμθβθθ θβομοϊηρ' ὑγοιρἢ ὑμθ θαυ, 
ϑοοῃ, αἸα {Π6 ἔρθη Ζιθα δῦ ΘΟΙΊΡΘΉ165 
ἘΕΎοιῃ τιούμον Π 68. 11 [18 ἸΟῪ ἴον 
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ὙΒΊΟΙ, ἀδποῖηρ δὖ ὕμ6 ὑμι1: ἃ γὙ6 Δ} τ υ ΘΙ ΓΙ 5 
ΤΒδὺ Ιοη Βα ἰονοθ, ὕΠῸ. ΠΟΥ͂, ΘΙΛΡΙΟΥ. 

Ο [1]] οὗ ΡΙθάβασα ὉΠ θη. ἅτ 1, 
ὙΠ σδοῖηρ ΒΘΟΟ16 ΘΟΙΏΡΔΏ168, 
ὝΠοα 5ροᾶ δάονῃ {π6 τηοπηΐδίῃβ ΒΙΡῊᾺ 
ἙἸΌῸπρ οὐ ὑμ6 βύνασα 1 [δ ΤῊ 6886, 
ΟἸδά ἴῃ Ὁπ6 ΒΟΙῪ [υγἢ- ΒΚ] οοαῦ 
Απά οαὔηνσ οἵ {16 ἢ 65}.- 8181} σοϑύ. 
Ὕγ6 16 διλδίῃ ἴο ἀβ18. Ὦ1]15, 

, ΟἽἿ Ἰοδᾶον Βυοχηῖαβ, νοῦ ΗΟ! 
ΤῊ Ἰαπα τιῦ ἢ τἹ]κ δηα ]ὴ6 ἴῃ 11118 
Απὰ Βμομπουρὰ δυγθοίβ οἵ 668 ἀοίῃ ἤον. 
Τῦ βγοῖοα δ8. ΟΥΤΙΔῺ ἔΡΘ ἢ ΚΙ ΘΘΠ86 
6 η 1 8 Πσηὐθα Του οὗ ρἷηθ 
ΒΙαζίησ ἴσοῖα οὐὖῦ ἃ ὑγ81η6 ἸΤΩΙΏΘΗΒ6 
Ὑοὰ ΠΟΙ Οοἡ, ὈΥΑΥΘ [6861 1ΤΏ1Πη6 ! 
ΟΙάϊηρ ἴ[Π6 Ἰαρσσαγάδ, γοξ ΗΟ ! 
ὙΜ1Ὲ ΤΟΥΤΎ βῃοαύπο οα χοῦ ἢθοῦ ; 
Ὅροῃ {6 ὈΤΘ6Ζθ γΟῸ ἴδ} Ἰοοκ5 ον, 
Δηα ΜὮ116 γοὰ τα, Ἰηϊα τητιβῖο ϑυζθοῦ 
Ὑοὰ ΟΠ. ὑπθιὰ ὑμτι5 Ηο! Βδοομδα ! Ηο !’ 
ΤΠ ρῦ οὗ σοϊάθῃ ΤΊ λΟ] 5 ΘΟΙΏ6, 
ῬΙΘΙΒ6 ΒΙΌΤΩΪΤΙΒ 88 γ6 ὑΠῚΡΡῬΙΠΡ ΡῸ 
Τὸ 086 Ἰουα Ὁ γ61 δα 86 ἀταχῃ, 
Φογοῦϑβ, οχύοὶ ὑπ6 ρσοά οὗ 1οΥ̓ 
1} ῬΒγγσίδη σοΐοθβ, ῬΌΥγρδη ποῦθϑ, 
Α5 [26 βυθοῦ βδουθα τοῦθ] 
ΕΎΟΙῚ ΠΟΙΥ Ἰούαϑβ Τ6664-Ὁ1Ρ685 ἢοδίβ 
Ομ δουῖηρ ὑΠη6 οἸΥ]-θδηα 88 10 Ἀ1Πν γα ΤΟΥΘ8 ; 
ἘῸΥ 116 ὑῃ6 ἄδτ [ἢ Ῥϑδοθία} τυθϑάουγβ 1ον 68, 
ΒΙμ6 {τἸθκ8 μον ΠΥ  ὑμ6 Βεοομϑηίο 50 
ΠΥ ΙΓΙΥ Β6υ ΠΠ6 Ἰτ 5 Ῥ]165 δμα Ῥουπμαϊηρ οα ἀούῃ ρο. 

ΤΙ. (συν. 370---451) 

Ο ΒΙρΡὨ θοῦβηθθδ ἴῃ. Ἡ θαυ θ 
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Βονοσθά, οἡ σοϊάθῃ ψΊπρ 
Ἡοονουϊηρ δῦονθ ὰ8, ΠΟΙ ΘΗ. 
ΤῸ ΟἿἿ 1ηἰοϊουαηῦ Κἰηρ. 
Ἡραυ δ Του 15 Ἰπιρίουβ 1π51108 
᾿σδϊπϑῦ 58611616᾽ 5 Βοιϊβύοσοιι5 ὅοσι 
Ὕο Ἰηϊα {Π6 ΤΟΒθ- οπθα θαπααθῦ 
ΤὌΙνΙΠ6 15 σὨϊοἔθθῦ οη6 ; 
ὙΒοβο ΠΟ]Υ ἔππούϊοῃ ᾿618 
Το Ἰοΐῃ ἵπ ΓΘ ΘΙΥ168 
Βυιρμῦ ταῖν δα Ἰαπρ ου ἃρ ὑμ6 βυθοῦ Ππῦθβ ὉΪδν, 
Ατὰ 81] ὑπ6 ρουἹοῖ οὗ οδυκιίησ οα 16 ἴο 8116 Ὁ 
θη [86 σΥΔΡΘ 5 Βρδυκιηρ ΟΥ ἀοίῃ οἶτο]θ {1868 
ΑΒ δὖ {π6 βδουθα ἔϑθαβῦ "χα 701}. 1η. 10111Ὲγ, 
ὙΥ 116 {μ6 στοῦ θΟῪ] βοῦ Ἰη]α 0}6 1ἱνγ-οσονμθα 
Ἐαβύθυβ 1 γᾶ 5581] σ] δά, ἴῃ βθθρ ἀούῃ 180 ὕμϑχὰ τοιιπᾶ. 

ἘῸΣ 1105 ὑμαῦ Κηον πὸ Ὀ114]6 
Απα ψ16 ΤΟΟ] ΘΙ] Θ88 
Ὗγοθ 15 ἴδε ἴδίθα ϑιϑαϊηρ: 
Ῥγᾷάθμοο δηα αὐἱθούμθϑϑ 
ΤΠ ΘΙΊΒΘΙ 65. ΤΘΙΏ81}). ἈΠΒΏΔΚΘΗ. 
Απα Πουβθῃο1α 5 ΠΥΤΆΪΥ͂ Β[αΥ, 
ἘῸΓ ὑποιρὴ [Π6 σοαδ ἴῃ μϑᾶνθη μᾶγα ῥ]δορᾶ 
ΤΊ ον αἀὐγϑ]]]ηρ᾽ Δ ἄΥΔΥ, 
Ὑ οὖ, 5011] νι πη. {Ππ61} Κοη 
ΑΤΘ 811} [86 ϑοῖβ οὗ τηθῃ. 
ατοδῦ ψῇῦ 15. 1685. ΤῸ 6 τογ6 ὑθϑη. Ὠδη 
[5 Ὀπὺ ἴο Βῃογύοθη. [815 11{6᾿5 ὕἤοο βῃοσύ βΡ8} ; 
δ ψἘῸ βρύση Ἰον ]Π]Ποοῦ, στοὰὺ ὑμίηρβ Ῥαχβιηρ, 
Τιοβϑῦῃ ὑπ6 Ῥγθβθηΐ, ἴο τς ΟΥ̓ ἐπε ι ηδ: 
ὥὅϑιηθ οὗ τηϊηα [111] ΒΌ16 δὴ 1 
ΤΊΘ56 816 6. ΏΟΒΘ ΘΟΌΠ5615 616. 

Ο πϊρηῦ 1 σψίῃ ἰο ρῃχοα θ᾽ 5 βύσδηα 
ΘΓ Τόν ὑμαὺ βοούμα ἴπ6 παχὺ οἵ τηδῃ 8014, 
Τὸ βοα- σἱτῦ ΟΥ̓ΡΥῚΙΒ ΟΥ [8 τϑὶη]685 ἰδπα 
Οἵ [86 Ῥανθατίδαι ἰ1ά6 
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ΤΠδὺ ὈΙΘθθθ5 ὈΒτΟΌρΡἢ 105 Πα πἀγθα τηοα 8 06 Ῥ]α], 
Ον ἰο Ῥιουῖω Ὁ86 ΝΙμποΒ ἀρ ῦ, 
Οἱ 811 ἔαϊτ βασηΐβ ἃ μϑηῦ τηοϑὺ [817 ὕο σδῖῃ, 
ΟἸ ΙΩΡ ϑ᾽ βδουθα Ποῖσῃῦ! 
ΑὮ ! {πον σαϊάθ τη6, Βυόσηῖτιβ, [68 61 ΤΉ]1|6, 
Τιογᾷ οὗ {π6 τὸν] δηα οἤοἹ - οἤϊοῦ αἰνΊη6, 
ΤΠΟΥΘ βροχσὺ {86 ατϑοθθ, ὕμθγ8 15 βοΐ Τ)65116, 
Το Βοϊά ον τανθ]5 μου "15 χηθοῦ {πϑὺ νγ8 88Ρ116. 

Ουν Ὅταν Τλνιηῦν, οἵ Ζθαβ {Π6 501, 
Τοῦ Ῥᾶπαπούβ ον δηα 1 [ἢ 6 Υ6 06] 70Υ8 ; 
Ἠδ Ομ ει ἴδῖν Ῥθδορ, ὙΥ θα! Π-σνίησ ΟΠ, 
Βγββᾶδι οὗ σϑι]αηὺ ῬΟΥΞΒ. 
Ἠδ ἴο {86 το δπα ῬΟΟΥ 8 6408] βῃ 816 
ΟΥ ψιμθβ ἀ6]Π]ρ ἢ, ὑῃμαῦὺ Καονβ ἢο ροτιθῖ, ἀοὐῃ οἵνςα, 
Ῥαΐῦ μαύθυῃ ὑγῇοβο τηϑῖκθϑ 1 ῃοῦ 15 ΟΆΥ6 
ΤὨΤΟῸΡΉ αδΥ͂ δηα Ἰονο ]Υ π]ρῦ 1 ἸΟΥ͂ ἴο 11ν6, 
ΤῸ ΚΘΘΡ 815 δϑαυῦ δπα χτηϊηα θούῃ ψΊΒ6Ι]ν ἔτθα 
ἘΎοΙη ΟΥ̓ΘΙ-ΟΥ̓ΘΙΡΥ τηθη ἃηα ὉΠ6Ὶ} βύσϑηρο Βα ὐ]ούν. 
ὙγΒδύθυοι Ῥ]ΔΙΠΘΥ ΤῸΠ]}ς ΔΡΡΥονΘ δηα π86, 
ΤῊηδῦ οὗ ἃ ὑγα ἢ ψου]α 1 δαορὺ δηα οἤοοβα. 

Π|. (νν. δ19---ὅ 75) 

Ῥυϊθοθ 1561]1η6 ΤΏΙΠ6 ΘΓ ἴο 8, 
Ο Ῥαῦρβίον οἵ Αομοιοῦβ, 
Αὐραϑῦ Ομο6, ΠΙχοθ, Μαάθῃ ἔδυ, 
Ὕ8ο ἴῃ 88 ἀδγὺ8 οὗ γόοῦθ 
ΤῊΘ ᾿πΐδηῦ βοη οἵ Ζϑαβ αἸαϑὺ ο8 76 
Βρηθαῦῃ ΤῊΥ ἰουηΐαίηϑ, θη. 06 ΕΥἾΤΘ 
ϑηδϑίομοα Ὠΐτη ἔγοτα οαὖ {Π6 ϑἴθυῃηϑὶ ἤσθ 
Απᾶ βρᾶῖκθ σι ἀνα] ΤΌΔΥ, 
“«ΟἾ Πα οὗ {π6 Τ)ου}16-]ο0Υ, 
Τηΐο ἃ οι ὑμαὖ 15 ποῦ ϑγομδ} Β ρῸ, 
Τρ, Βδοομαβ, Ὀ1α 1 ΤΏΘθο5 ΌΥ͂ ἃ ΠΟῪ Ὥϑη16 ἴο πον. 
ΑἸὮ, Ὀ]οσδδα ὌϊΡΟΘ, ΠΥ Τα͵]θοῦ ΤΙ 6 ΠΟΥ͂, 
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ΘΡΌΓΩΪΩΡ᾽ ΤῊΥ̓ ΟΠΟΙΤΒ 1} ρα ]δηα- ταύ δα τον ὃ 
Ι βυγϑᾶν ΟΥ̓ [Π15 ν] 65 οἸ αϑύθεϊπρ' ἸΟΥ, βοπιθ ἀδΥ͂ 
ΤῊ ἴονθ οἵ Βυοσαῖτιϑ 58.411 ὑπ} Ὀοβομπὶ 58. 

ΤῊ Ἐδυύῃ-ῬοΥ ΒΡαύθ ᾿ΐβ ὑθη 6 1 ΒΏΟΥ, 
ΤῊ6 ὈΙδΡΌΙ 5 Ὀ]οοά Ὑλ θη. Ἀγ ἤἥονϑ, 
Ῥρηίμθαβ, ἡ Βοσὰ οὐϑὺ ὑμαῦ 6114 οἵ γῇ 
ἘΠΟΒΙοη 081164. Ὦ15 501 : 
Α. βαγᾶρθ τῃοηβίου---ποῦ ἃ ὨυτΉ8. ὈΙΣ ἢ, 
Α 5]δαρσῃὔογουβ σἸϑηῦ, 1. ΤΘ 6 ]]Ί1οῖὶ βοϑῦ 

᾿Αραϊηϑὺ 411] Ηθαγϑιι, γγῆο 1 Π15 Ο]Ο56-τ 6866 ποῦ 
5.811 π16 ΘΏΒΏΔΙΘ 8ΠΟΤΙ, 
Βτοχηλαβ᾽ ὈῬο]ονδά οὁ16 ; 
ΜΥ [6] ον -Ὑθν 6118 Π6 τι η. ἀθίδ] 5 
ΤῊ ΟἹοοσΥ ἀοπἤοη. μα δηα Ῥοπμα 1π ΘΠ 81Π8, 
Ο Ὀίομγϑαβ, οὗ Ζθαθ᾽ β6 1 {Ππ6 βθϑᾶ, 
ΤΥ Ῥγορβοίβ ἴῃ αἰβύσθϑβ ἀοδύ ΤΏ σα ποὺ ΠΘρα ὃ 
Τόν. ἴσοσα ΟἸ ΤΡ 5 οοΙη6 1 σΌ]α6η. χοᾶ 
Τῦρταϊβθᾶ, δα σἤθοῖκ {Π6 ὑγτυδηῦβ ρη1α6, Ο αοά ! 

Ομ Νγβα, ψἤΘο {Π6 ψ11 Ῥοαβίβ Ὀτεβά, 
Τοῦ Του ΤῊΥ τον ]τὴρ ταυίηρ Ῥαπα, 
ΟΥ οπ ῃ6 Πεοϊρηὺβ Οὐγγοῖδῃ, 168, 
Ο Βδοοδπϑ οἵ 8 ψανίπρ νη ὁ 
ΟΡ 15 10 ΠΔΡΙΥ͂ ΟΥ̓́ΘΥ ΟΤΔΒΒΥ͂ 1685 
Οἱ οἱ ΟἸγταραβ ᾿πθαύῃ [86 ΒῃϑαΥ {1668 
ὙΠΘγα ΟΥΡΒ 5 Ὀ]δυίηρ ἴῃ [Π6 ἀδ 5 σΌΠ6 ὈΥ̓͂ 
1 ραῦμοὺ ὕμοβθ ὉΠ 10Κ Ῥο]65 1ηῦο ο]086 ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ 
Απά 811 {π6 ψοοαϊδηα Ῥοαβίβ ΟΥ̓ ἢ18 βυγθοῦ ΒΥ ΘΙΒῪ ἢ 
Ο ΒΙεϑὺ Ῥίθτῖα, Βϑοομαβ ΒοΙα5 ΓΏΘΘ αθδν ; 
1 1η ἃ 11{{16 541] Ἠδ ἀγϑὺν 8681, 
ὙΥ 1 ἀδηοίηρ δηα ψιῦ τυ ἢ 5841] Ἠδ δάνϑῃοθ 
Τιοδάτησ ὑῃ6 ψΠἃα τηϑια5 ἴῃ {86 ψΕ1]1ηρ ἄθηοθ, 
ὙΥΏΘη. ΟἿΥ 5 {-Πονίησ Αχααβ ΠΟ 588] βύσιαθ, 
Οὐ Τ,γάϊδϑ βοαύψουϊηρ ΤἸΟῆ 65 [81 δα τ 166, 
Οὐ μδὺ [δτηθαᾶ σἱνοῦ, Εδῦμου οὗ {π6 τοϑῦ, 
ὙΠ Ποβ6 ἴδ]ν νγαύθυβ 811 ὑμδὺ βύθϑα-Ἰονϑα Ἰδηα 15 Ὀ]6βββθά, 
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ΤΥ͂. (σν. 862---911) 

ὝΠ Ια ἴῃ ὑπμ6 ἄδηοοθϑ 811 πὶρῃῦ Ἰοηρ 
51,411 1 τ Ὑ 106 δὔθρ Ὅ68Υ, 
ΕἸΙΠρίηρ ΤΥ 60 Κ 1} 1Ἰθβοῖὴ ῬΟΙΒ6 
Τὸ {88 600] ἀΘΥ δἷν ἢ 
ΑΚ ἴῃ [Π6 Ἰονεὶν νογαδηῦ τηθϑα 
ΤῊ ἔδντῃ βροτίβ, θη. [Π6 ποῦ 
Αὖ οὔθ ἀδϑρθιτηρ 168 15 ΟἸθατθά, 
ΤΏ ψ Ἐ116 [π6 πῃ ΐβηηθῃ τ μοῦ 
Ὑ ΘΠ οσαΐθ, ΠΡοα Π6Ρ ἔγϑοκ, {Ππ6 τϑοίηρ Πουπάβ ; 
Βαῦύ ἴδον δονίβ βυσι δα ῬΙύθουβ ΒΡαΣΒβ 
Αὐ Ἰαϑῦ βθοῦσθ ἴροχὴ 811] ᾿ῃὐθημἀθα Ὠυσβ 
516 ὑβτοῦρἢ ρυθθη Ῥαβύμσοθθ ΕΥ̓͂ 511] νγαύθτβ θουπαβ, 
δ] οϊοίηρ ἴο Ὅ6. ἡ ΒΟΙΥ ἔγ 66 ἔΌσα ΤΆΘη 
Αὐηϊᾷ [Π8 βῃδαν ζο]αρα οὗ π6 χοοαβα ρΊδη. 
Ο νῇηδῦ 15 τ βάοιῃ 5 δῦ 8 ἴδ ΟῚ ῬΥ1ΖΘ 
Οἴνϑῃ ὈΥ̓͂ ὑπ αοαβ ἴο ἅ8,2216 τηουΐϑὶ ΘΥ 68 
ΤΉδη ἴο δχα]ῦ ἴῃ ἢδγα-Ο. Ὑ]ΟύΟΥΪΘΒ ἢ 
ΘΌΟΘΙ. 7ογοῦβ ΠΟῸΪ οἵ ὑγἹ τη Ρ ἢ ΠΘΥΘΙ α188. 

ΑὮ ! 5]ον δῃᾶ Ἰαΐα Ὀπὺ διυϑὶ 5016 
Οοα᾽β σϑῆρθϑῃοθ [8115 ΟἹ ΤΏ81}, 
ΤῊΘ ϑυαΡοσῃ, ρῥτουᾶ δηα ᾿τηρίουβ θα 
Ομαβίβιηρ ἢ 105 Ὀδη. 
ΔῈ ! οὐ ΠΥ 1Ὁ ΤΥ ΚΒ ὕο ΒΏ ΔΓ 
ΤῊ6 51] η{] τηδ, ὑπμοαρἢ 510 
ΤΊΏ16 Τοούοῦῃ : δαρῃῦ [8 Δ ΠΟΤῈ Ὑ186 
ΜΑΥ 1 πο} 1 8661. ἴο ΚΠΟΥ͂. 
Τάνυ]6 τὸ οοδίβ ἃ Ῥυααθηῦ τηϑη ἴο βοῃ 0] 
Ἠ5 πραχὺ ἴο ἄβθϑιῃ οἵ ρυθαῦ δα υ μου 
ΤῊ6 Ῥονον Τίνίηθ, τ μαύθ᾽ ο [Πδὺ ῬΟΥΤΘΙ ΤῊΔῪ Ὀ6 
ΤῊ δῦ ον τη8η} 5 Βῃοσὺ 116 ἀούῃ Π6 ΡῈ μοϊα σα]9, 
Ὑ ΒΙΟἢ ἀροβ-]Ιοὴσ ΤΎΘαΙ ΠΟ. Πδίῃ ταδᾶθ ΚηΟῈ 
Απᾶ 15 ἸΠΟΥΤΙΏΡΙΥ ὈΥ Ναύαγθ᾽Β Γηβθϊηοῦ ΒΠΟΎΊΏ. 
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ΑἩ! νψμϑῦ 15. τνίβάομι ἡ ἢ μᾶῦ ἃ. ἴ1γ6 1 Ὁ11216 
Οἴνοη ΡΥ ὑπὸ οὐδ ἴο ἅ82216 1Ἰηουῦδ] ΘΥ̓ΘΒ 
ΤΊ δη ἴο οχα]ὺ ἰπ παγᾶ- γο. ν]ἹΟίΟΥΙ8Β ἕ 
ΘΌΘἢ Ἰογουβ ΒΟῸΣ οὗ ΟἹΟΥΎ ὩΘΥ͂ΘΙ ΑἸ68, 

ἩΔΡΡΥ 6 ψῆο ἴτοτὴ ὕπ6 ἰοτηρϑϑύ 
᾿ῬΒΟΔΡΙΩρΡ ΤοΔοθ 68 Ῥοχὺ αὖ 1αβὺ : 
ἩΔΡΡΥ 6 ψῆο ΘΟΠΟΌΘΥΒ ὑγοι 0168 : 
γοῦ 15 ΤΠ]ΒΗΥ͂ ἃ Π181}) Βα ρδββοα 
ΒΥ 1115 ἔθου ΟἿ 1ῃ 7ογϑαηο8 
Α5 1ὰ τηϊρῃῦ, 1 ψΜ18Β ; 
ΜΘ 816 ΘΟ. 1655, ΤΆΤ ΟΙ 65. ΘΟ 1658, 
ΞοΙη8 816 οὐ 6 αὶ να 1185, 
ΘΟΙΏΘ ΤΠ ἸΒΟΔΤΥΎΥ͂, ῬΙπηρθαᾷ 1Ὼ στ α]Ὲ ; 
ἩΔΡΡΥ ΒΒ ψῃοὸ ἀδΥ ὈΥ͂ ἀ8γ 
ΕὟΘΘ γοΟΙη ΒΟΥΤΟΥ͂,, ΣᾺ ]Υ Ὀ]ΘΒβδα, 
ΨΟΌΤΏΘΥΒ ΟἹ Ἦ15 γγ8γ. 

Υ. (ὑν. 977---1024) 

ὄν ΗΠοπηᾶβ οἵ Μδαάηθϑβ ΒΠΠΊνασαβ Ὠϊ6, 
ἍΝ Έ6Ρ6 Οδατηαϑ᾽ ἀϑαρΘΥ8 Τῶν8 
ΘΡῸΣ ὕμθιῃ δραϊηϑῦ ὑΠ6 τηϑατηδη ΒΌΥ͂ 
Τῃ ϑγου δ} 5 ΘΑΥΠΘῊὔβ ὈΓΑΥ͂Θ. 
Ἡ!τὴ 5181] Ὠ15 ἔτη Ζι θα τύπον ἢγϑὺ ἀθθΟΡῪ 
ἘΎΟΙ 8ἃ ΒΙ 0 ἢ ΤΌΟΚ ΟΥ Ὀ8]1}η-ὕγθ8 νγδύοῃϊησ' ΟΌΡΙΟΤΙΒΙῪ : 
ΤΉΘη ἴο ΠΟΥ [6] ον - Μδοηϑαβ 5881] 58η6 βῃοαυῦ : 
Οὗ [86 Οδαπιοίδηθ ΠΟ 
15 6 [δῦ γόομαου 88 ἃ ϑυϑύομου ρογομθα 
γαἰΐβ ἴο 566 ψῃδὺ χα ἀοἵ 
γι 85 [π6 ψ]ηα, Βδοομδηΐθβ, 1η 15. ΘΟΌΥΒΘ 
ἨΔ ΒΙΌΠΘΥ ἴο οἿΥ 1115, οὐ Ἀ1115, αἸὰ ταῃ. 
ὙΥ ΒΙΟΏ οὗ γοὰ ο8115 Βΐτη Δ6 151 Υδῦ ΠΥΘΟΙ͂ 5118 
1 ὑγοχηϑῃ. οσΘ 681 50 Ὠδύθ α] βοιη. 
ϑοιῆθ ὈΓ]η6]64 ἸΙΟΠ 6555 σα 15. Π6, 

ΟΥ οἶδ ἃ ΠΤ γδη ΟΟΥΡΟΙ τησϑὺ Π15 Τοῦ 6} Ὀ6. 
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Οομο Του, Ὁ ἴΘηρθδηοθ, Ὀ]81ηι ἴοΥ 811 ἴο 866 ; 
Βεῦ οοτὴθ Τα ϑοσαὰ ἴῃ μΒᾶπα ἃηα 5.106 
ἘΣ ΤᾺ -Ῥοῦπ ΕἸΟΒΙΟῚ 5 ἸΠΡΙΟῸΒ ῬΙΌΘΘΩΗΥ : 
ὥρνον ὑ8μ6 [αν θβα ὑπτοδῦὺ οἵ ὑΠ6 Τ6 61} 1οτι5 ψισῃῦ ; 

Ὕ:ο ἴῃ Ὁ σὐθοιβη 685 οὗ Πϑατὺ 
Απᾷ ονθυσεθηῖηρ ὈΥ146 
ΤῊΣ τογϑίουιθθ, Βϑοοῃ 5, βοῦβ δῦ ποιρῦ, 
ΤῊ τηοῦμουΒ βθῦβ 85166, 
1} ἔλθη Ζιθα τη 8η4 τηδΔα γϑϑοΐνα 1 ὑγθθῃ 
ΤῊ ΚΙηρ ὕο νϑη 15}. ΟΡ Ὁ γΔΠαΈΙΒΠ8016. τι66 1. 
ΑὮ 1 Ῥβδοβ οἵ 11{6 ἀοῦῃι ΒΌΛΙ ν᾽ ὁοτηθ ἰο Εἶτα 
ὙγΈΏοθΘ Ρα16 8ηα [οηιροσαΐα μθϑγῦ 
Βούῃ παΐο αοα δπα [6]]ονγ-Ἰ 
Ὁπρυααρίηρσ ἄοθβ Ὧ15 Ῥδγύ, 
ΝΟΌΣ ΙΏΔῪ ΤΩ Βα Ποὐν Ἡρανθη β ͵Δ.] Ἔχ οῖίθ, 
ἘΔ ΟΥΘΥ Ῥδύῃ δῃα ὈΡΑΤα τηΔῪ 1 ὑγτοδᾶ, 
(ΟΠΒΡΙΘΟΙΙΒ 11} ΤΏ ΘῺ 5 ΒΙσῃ ἰο σσῦαθ 16α, 
ἘΔΟἢ ἄδν 1ῃ φορά θ85 βρθηῦ {11] [8118 6 ῃϊρὩῦ ; 
Τῦιτισῃὔθοτιβ γα 8 86 ὑγ βΡαβ8685 Θβοπον]ην 
Απᾶ ἴο οἂν Τιουᾶβ ἴῃ Ηθάνθῃ 8411 Ποηο ἀοίηρ, 
Οομθ Του, Ο ϑηρθϑηοθ, Ῥ]81. ἴον 411 ἴο 5886 ; 
Βαῦ σου Τα βογα ἴῃ ἢϑηα 816 5Π)106 
ΤΥ ῃ-ῬΟΥ ΕΠ Π]ΟῺ 5. ἸΤΏΡΊΟΥ8 ῬΤΟΡΘῊΥ : 
Ξϑουϑα ὑΠ6 Ἰανν]θθβ ὑῃτοθῦ οὗ ὑῃ 6 το] ]1οῦ5 Ισῦ, 

Βονθαὶ ΤΉ 561} ἐθυστῖῆο 85 8 ὈᾺ]]} 
ΟΥ {88 Ῥον]] ἀουιηρ τηϑηγ- θα θα βηΔ 6 ; 
ΤΙδὺ 411] τᾶν Κηον ΤῊ Ῥούθπου 1η 1α]}, 
ΤΠ 56 85 086 οητδσδα ΠΙΟῊ Π18Κ6. 
το, Βδοοῆτιβ, Ὁγ 116 511165 ταῦ ΤΥ ν]θαρῈ 8]], 
Α Ὥοοβϑ ΔΙΌ Πα ὕη6 ΒΔΟΟΠ86- ΥΆΡΡΟΥ ἥϊηρ : 
Ταγρα 15. 6 ἴο {Π6 βροῦ ΘΙ Βα ἀοίῃ 141] 
ὙΠ 1. 6 τανὶηρ Τηϑ᾽ θη 8᾽ ἀρϑάϊν την, 
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Υ͂Ἱ. (συν. 1153---1166) 

ΤῊΘ ΤηΔ 2} ἄδηιοο ἴον ΒΔΟΟΠ 5 ΤΘΔΥΘ : 
Ῥγοοϊδίτη μοῦ Πρὸ οΔΙ ΔΤ 
ΤῊ ἀΥΔρΟΙ ἢ Β 500. οἵ 11 α]Ἰα τϑᾶνθ 
ὙΈΏΕη. Π6 ἴῃ ΜΟΙ ΔΗ 5 αὈΔΠ ΠΥ 
ΤῊ Ἰονϑὶν μα α14 ἀδτα ἴο δϑθτηθ 
Τὺ Ὁ] ΟΚΊΥ Ῥγονθα ἢ15 οουίαῖῃ ἄοοτῃ :; 
ἘΠ ον ὑμ6 ὈᾺ1] το 164 Ὠΐτη οἢ 
ΤῊ6 ΨΥ ἴο 5Π 661 ἀοσβσπουοη. 
Ο Οδαχηθίδῃ. ο1}]- ΤΟ 6116, 
ΟἸουοαβ ὑμ6 ὑπ] απρὴ γα ἤᾶνο ψτουρῃῦ, 
Α ὑπϊππρΡ, 88 1 1 5 δι] Ὡρ ὕθϑυβ 
Απα ὈΙδίοΥ νϑ1]Π]1ὴρ ἔτατιρηῦ. 
Ο νῇμδῦ ἃ νἹΟ ΟΡῪ [Ὁ ομ6 ἴο ρϑῖῃ, 
ΤΏ ΠΟΥ βοῃ᾿β ὈΪ]οοα ἃ τηούμουβΒ βδπᾶ ἰο βύδίῃ 
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ΤῊΘ ΠΟΙ ΌΘΥΒ γϑίδυ ὕο [}68 Ἰίπ65 οὗἉ ὕπ6 ὉΙΔΥ͂ 

1...---ἘἸΝΟΤΙΒῈ 

ΑΒΒΎΒΑΟΥ [Ὁ οοηογοία 808, 869 
ϑοοαϑαῖῦδνθ ἴΏ ϑδρροβιύίοη ἴο 

βϑηΐθῃοο ὃ, 1100 
οὗ ο]Ο586} Βρθοιβοϑύϊοη 226 
οορηδΐα 482, δὅθ, 1001 
δἰ πηδᾶν 807 

.,ὺ, θρώσκειν 8174 

.( καταφρονεῖν δ09 
,, ἐκβῆναι 1044 

ἕζειν 1048 
οὗ δἴπαϑ 724 
οἵ {16 ῬΘΥΒΟΙ5. ἴο ΨΏΟΙΩ 

848 
ΘοΟνΘΥΠΘα ὉΥ ἃ βιι δύδηὐνθ 

ὅδ 
») θΟΙΏΡΟΠΔ ῬὮΤ͵δΒ86 
84, 607, 1020, 1289 

ΘΏΘΡΏοτα 106 
ΦΡΡοβιύίοη 8, 129, 697, 1079 
ϑυπαοίοῃ 707 
αὐττϑούΐοηῃ ἴο νυ οὗ τηούϊοῃ 49, 

22 

33 

184, 7608 
ἴο ἃ Ῥτθοθάϊηρ ορίϑυϊγθ 

1250 
ἴο {6 τοϊαύϊνο 1389 

δαρτηθηῦ οταϊθίοα 99, ὅθά, 1060, 
1084, 1184 

Οατυτῦδβ 88 
Οογγοῖδηι οανο δδ9 
Οπατούοβ 120 

ΘΑΤΙΥῈ οἵ ᾿ηϑύγατηθηῦ 8 
οἵ 5816 οὐ δροὰύ ψ 1 οἢ 200 

.),ῦ Οὗ ῬΙδοθ ΟΥ Ῥαγῦ ἴῃ ΜΏΙΟΝ 
24, 688 

., οὔτϊηὐοτοϑῦ 1148 
,., ἱπΟΟΙΙ)06] 684, 696 
,.γ. δἰῃϊ1οδὶ 217, 486, 471 
,., Ἰοοϑύϊνο 227, 286 
.» οὕ} 586, 619 

2) ἃ ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΘΙΥ ἀρ Ϊηρ 
1ϑὺ 619 

αἸΒΙοοαίίοι οὗ αὐϊει θαΐο 1206 

ἘΧ ΡΒΕ, 406, 606 

ΟἙΝΙΤΙΥΕ Βα] οοὐϊγο δηα οὔ- 
͵θούϊγθ 89, 282 

9, οἴ τμδίοηδὶ 187, 746, 1886 
,), Ῥαγῦνο 262 
..7Ω. οἴ οδῦβο 698 

Θ]οθθ68 461, δ2δ, δὅ87, 611, 709, 
γ8δ, 1091 
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ΗΒΑΡΒ πϑι]θα ἴο ΟΊ ΘΊΥ ΙΩΒ 1218 
μθηδϊδαγβ 892 
Ηρ Υ80165 1218 
Ἠοτϑδοθ 498 
Βγρογρϑίοῃ 678 (οὐ. ῃοῦθ), 684, 

857, 860, 1002 

ΜΈ τΡΌτΕ τι ἃ φγθαϊοαΐϊνα δᾶ- 
7δοῦϊνα 440 

βαύαγθ ἴῃ Ῥδβϑβῖῦθ 5686 
88, 9δδ, 1818 

22 

ΝΕΤΕΙΒ Ῥ] γ8] 864. Θαν ΓΔ} 
70, 1567, 1002 

ἩΠΙΔΌΘΥ γαρθα δὅ12, 949, 1107 

ΟΧΥΜΟΒΟΚΝ 9584 

ῬΑυβΕ 1287 
ὉΔῚ Οἡ πϑῖη8 867 
ῬΙδοηδϑη 86, 664, 915, 125, 

1864 
ῬΙΌΓΑ] [ῸΓ 51 Πρ] 7} 819 
Ῥγθάϊοαῦν δα]θούϊνοβ 421, 684, 

660, 778, 800, 1161 

ΒΠΕΙΡΙΘΕΘΒ, ΒΑΘΟΘΗΑΒ 

ῬΙοβοηῦ θηϑθ ἴῃ τοίου ἴο ἃ 
Ῥαϑὺ ονϑθηῦ 2 

ῬΙΟΙΘΡΒΙῚΒ 98, 188, 800, 427, 106 

ἘΠΡΕΤΙΤΙΟΝ οὗ βαιηθ ψοσᾷ 647, 
1002 

ΞΟΒΕΜΑ ΡΙπάδηίουχη 1850 
Β0Πῃ 11 461, δ2ὅ, δ88, 611, 709 
ΒΙΏΠΡΌΪΑΥ ἴῸ Ὀ]Ὸ18] 724, 1098 

.,. ὙΘΡΌ δου. ἀμπ8] βαρ]θοῦ 
848 

Βρυσίοτιιβ ν ῦβ685 242-247, 284-297, 
918 

Βα] απούϊντϑ ἀ6Ιογαύνιβ 719 
ΒΥ ΏΪΖΘ515 988 
ΒΥΠΟΠΥΙΩΟῺΒ δα ]θοίνοϑ 1 Ἰαχίδ- 

Ῥοϑβιύίοη 1512 
» ὍΟΙΑΒ. ἴῃ β581ὴ86 ῬθβΒΔρΘ 

617 

ΤΑσιτῦϑ 864 
{τλθ515 619, 1049 
ΤΥΘΏΒΘΟΒΙΠΟΠΒ 21-28, 886 

ψΊΒΘΙΙ, 748, 918 

11.- -Ο8ῈἘῈκ 

ἃ 810 ἀθέρος 1210 (οτῖῦ, ποῖίθ) 
ἄβατον 10 ἀίσσων 147 
ἁβρότητα 946 ἄκρος 208 
ἄγαν 1249 ἅμα 948 
ἄγειν 225, 1087 ἁμαρτεῖν --ὁμαρτεῖν 928 
ἀγνωμοσύναν 888 ἀμείβειν 4 
ἄγραν 101 ἀμφί 118 
ἁδύς 188 ἄνα δῦϑ8 
ἀελλαῖς 878 
ἀθάνατον 9, 1002 

ἀναβοάσας ὅ28 
ἀναγκάζειν 469 



ΙΝΌΕΧ Τὸ ΝΟΤῈΝΒ 

ἀνάγκη δὅδ1 
ἀναίνομαι 251 
ἀνακείμεσθα 98 
ἀναπάλλω 149 
ἀναφάνω 529 
ἀνεῖσαν 602 
ἀνῆκαν 448 
ἀντίπαλον 218 
ἀντίπυργον 1097 
ἀνωλόλυξα 24 
ἀπέβησαν 909 
ἀπευθύνει 884 
ἄρθροις 1801 
ἄρκυσιν χειρῶν 451 
ἀστραπηφόρον 8 
᾿Αχελῷος 63 

βάκχευς Ἱ, 478, 491 
βλ- 108 ὀθδοῦ οῃ ἃ ῬΙΘΟΘαΙΏΡ 

Βῃογῦ γον 8] 1809 
βόλον 847 
Βρόμιος 14] 
βυρσότονον κύκλωμα 12 
βυσσίνους πέπλους 821 

γάρ οαὖ οὗ 105 ταοβὺ παῦαγ8] Ὀΐδοθ 
401 

γὰρ οὖν 922 
γε 796 
γελῶντι προσώπῳ ἃ 1055 1021 
γοῦν 889 
γυναῖκες ποῦ “δαπὶ|ῦ ΜΌΙΏΘΗ 

Υ ΠΟΥΠΟΥ τ δ. 16 οὐ ποῦ᾽ 86 

δεῖ ποὺ [ΟἸ]ονγοᾶ ὈΥ ἀαὐύϊνα 679 
διαιρῶν 209 
διαμῶσαι 709 
διαριθμῶν 209 
διαφορεῖν γ( διαφέρειν 746 
Διθύραμβος δ26 
διιπετέστερος 1208 
δίκην λαμβάνειν 1518 
δοκᾷ 887 
δράκων 1017 
δρυμοῖς 1229 
δυνατός 270 
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εἵνεκα γΐ οὕνεκα 80 
εἷςΞετις 917 
ἐκδιδούς 202 
ἐκθηριωθεῖσα 1551 
ἐκμουσόω 82 
ἐκπυροῦται 244 
ἔκτοπος 69 
ἐλαφράν 851 
ἕλικα 1170 
ἑλκέδρομον 1066 
ἐλλέροις 860 
ἐλπίδες 907 
ἔμβολα 591 
ἐν 110, 277, 1167 
ἐνδυτά 111 
ἐνηλύσια 10 
ἐν τέλει 860 
ἐξανύσαντο 151] 
ἐξέβημεν 1044 
ἔξεστι 844 
ἐξεστώς 889 
ἐξηγοῦ 18 
ἐπακτόν 1167 
ἐπί 897, 876 
ἐπιέναι “ὕο 8.55811᾽ 601] 
ἐπιστολαῖς ΞΞ- ἐντολαῖς 442 
ἐρεθίζων 14 
ἐς 4δ7 
ἑσμούς 710 
ἔτι 806, δ8ὅ 
εὐαγεῖς 6602 
εὐμαθής 887 

1εὐπάρθενος 520 
εὐπρεπές 440 
ἔχω 88, 299, 878, 1090 

ζῆν δ06 

ἡδονή 867 

θαλάμαις 94 
θάλλει 118 
θελξίφρονες ἀθῦ 
θεράπνας 1048 

ἰθήρ 486, 1020 



188 

θηρότροφον 101 
θιασεύειν 818 
θοάζξω 65 
θύραζε 551 

ἕξειν [Ο]]ονγοα ὉΥ δοοῦβ, 1048 

καθυβρίζειν 616 
καὶ μήν 808 
καὶ πῶς γί πῶς καί 840 
κάματον εὐκάματον 67 
καρπίζειν 406 
καταβακχιοῦσθε 109 
καταβάλλειν 1246 
κατάγουσαι δῦ 
καταιβάτην 1560 
καταίρειν 1295 
κατέχειν 880 
κεραυνίας 6 
κεραυνόβολος ὅ98 
κεραυνόω 1108 
κηφήν 1868 
κιβδηλεύειν 47ῦ 
κρυπτεύομαι δ8δ8 

λελημμένος 1102 
λευκόν 66, 868 
λευκοπήχεσιν 1206 
λίν 1178 
Λυδίαν δ71 
λυμεών 884 
λυπρῶς 814 
Λύσσας κύνες 977 

μάκαρ ἴδτῃ. ὅδ 
μή σοηθῦῖο 886 
μίλαξ 106 
μίσηθρον 29 
μίτρα 888 
μν- οἴβοῦ οῃ ψαδη οὗ ργϑοθᾶ- 

ἴησ γον 68] 71 
ἡδθὸν 1060 
μόθων 1060 
μούσαις “ Ὡχαδβῖο᾽ δὅθδά 

ἘΠΕΙΡΙΘ ΕΒ, ΒΑΟΟΘΗΑᾺ 

νικηφορεῖ 1147 
γικηφόρον ὃ, 1200 
νόθων 1060 ; 

ξύν Ξε ξυνόντες δὃ806 
ξύναγεν ψιοαὺ δαρτηθηῦ Ἴ0: 
ξυνέχειν 891, 1909 
ξύνοχα 16] 

ὁμηρεύειν 297 
ὅμηρον 292 
ὅποι 1060 
ὀρθός 1078, Τ087 
ὀριγνῷτο 1255 
ὀριδρόμων 986 
ὄσσοις 286, 1060 
οὐδαμοῦ 46 
οὐδὲν λέγειν “ἤο [41]. ποηιδθηΒ6᾽ 

479 
οὐ-καιρῷ 1288 
οὐ μὴ 848, 852 
οὐ-πάλη 455 

παρά “ΔΧΤΑΥ ἴτομχ᾽ 427 
παρασκευήν 4δ7 
πάρειμι 1. 51010]86 δοοα8. ὅ 
παροχετεύειν 479 
πᾶσα ῬΟΙΏ. Ξε ἑκάστη 118 
παύω Μιὰ ἀοῦρίο οομδίγαουοη 

δ18 
πένθος ὈΪαγοα ἀροπ 867 

.), δρᾶ οδ]θροθνοὶν 1244 
περισσὰν περισσῶς 1197 
πέτει τη ΠΟΥ]0Ὰ] 882 
πιστὸν Αἰιδαν 1157 
πλανάτας 14 
πλήρης ιν ἀαίλγα 19 
πλοκάμων 112 
πόθεν 46δ, θάδ8, 117 
προβακχήιε 418 
προσεικέναι 1284 
προστίθημι 668, 676 
πτυχάς 62, 948 
πύργον θὅ8 
πυριφλέγων 1018 



ΓΝΌΕΧ ΤῸ ΝΟΤΕΝ 

ῥίπτειν δέραν 8θ4 

σκόλοψ 988 
σοφός 186, 395, 8710, 100 
σπένδεται 238. 
στάσιν ἑστάναι 926 
στέλλεσθαι ταρύδΡ 104] 669 
στήριζον 972 
στολίδες 986 
συνθρανοῦσθαι 688 
συσκίαζον ἰγδιιδιίινο 1052 
σώζεσθαι “ἴο Κοδρ ἴῃ τπιϊπᾶ᾿ 798 

ταράσσειν 797 
τέλει 860 
τελεῖν “ἴο Ῥοίοπο' ἴο᾿ ἃ ο18455 822 
τέλεσαν οὗ ὈΪΡΤῺ 99 
τένων 988 
τί 1176 
τί δ᾽ 1198 
τιθέναι αἷμα 8837 
τις ΜιΩ Δα]θοῦνο5 882 
τόρνος 1066 
τραγοκτόνον 188 
τρικόρυθες 125 

ΤΗΞΙ͂Ι 
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τύπανα ὅ9 
τυφόμενα ὃ 

ὑβριστάς 118 
ὕλιμος 1084 
ὑπεξακρίζειν 678 
ὑποτάσεις {49 
σίας 751 
ὑφάπτεται 778 

φαῦλος 480 
φέρομαι -εόγοὸ 1280 
φερόμενοι "ῬΙαηογοα᾿ 749 
φέρω 864 1ῃ 5686 ΤΠΟΥΘ 8118] 11] 

τι144]68 8572, 597 
φθονῶ 820 
φοιτάσιν ἰγτοαΐϊοα 85 1 1 ὙΟΓΘ 

φοιτώσαις 10] 

χειρῶν ἄρκυσιν 481 
χεροῖν δίκη 798 
χρή ποὺ [Ο]]ονοα Ὁ. ἀαίϊνο 678 
χρόνου πόδα 889 

ὥς 1068 

ἘΝῸ 

Ῥγζηζε ὧν Ἐ. δ Ἑ. συμλκκ, Ζαεζηδιρηρᾶ. 




